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1 УВОД 
 

         Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу 

 

1.1 Уводне напомене 

Полазну основу за израду ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу чине׃ 

Закон о основама система образовања и васпитања ('' Сл.гласник РС '' бр. 88/17, 

27/18-др.закон и 10/19, 6/20 и 129/21) 

Закон о основном образовању и васпитању ( ''Службени гласник РС'',бр.55/13, 

101/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 129/21) 

Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', 

бр.55/13,101/17, 27/18-др.закон, 6/20, 52/21 и 129/21) 

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.18/10, 

55/13, 27/18-др.закон и 10/19) 

Закон о друштвеној бризи о деци (''Службени гласник РС'',бр. 49/92, 29/93,53/93, 

67/93, 28/94,47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02-др.закон, 62/03-др.закон, 64/03-испр.др. 

закона, 101/05-др-закон, 18/10-др.закон и 113/17-др.закон) 

Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС-

Просветни гласник“,бр.14/18) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 

(„Службени гласник РС- Просветни гласник“,бр.17/18 и 6/20) 

Правилник о основама васпитног програма („Службени гласник РС - Просветни 

гласник“,бр.3/15) 

Правилник о посебном програму образовања и васпитања („Службени гласник 

РС-Просветни гласник“,бр.85/2021) 

Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за 

глуве и наглуве ученике („Службени гласник РС-Просветни гласник“,бр.16/97) 

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“,бр.10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 

15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11-др.правилник, 7/11-др.правилници, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 

11/14, 11/16, 6/17 и 12/18) 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање(„Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20) 

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

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“,бр.16/18, 3/19 и 5/21) 

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр.5/19, 1/20, 6/20 и 7/22) 

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 - Просветни гласник", бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - 

др.Правилник, 7/11 - др. Правилник и 1/13, 11/14, 11/16 и 12/18) 

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања 

и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС 

- Просветни гласник", бр. 6/07, 2/10, 7/10-др.правилник, 3/11-др.правилник, 1/13, 4/13, 

11/16, 6/17, 8/17, 9/17, 12/18 и 15/18-др.правилник) 

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

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС-“, бр.15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 



Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања ( „Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 5/08, 3/11-други правилник, 1/13, 

5/14, 11/16, 3/18, 12/18 и 3/20) 

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања 

и васпитања („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 18/18) 

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања ( „Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 6/09, 3/11-други правилник, 8/13, 

11/16, 12/18. 3/19, 12/19 и 3/20) 

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр.5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 

17/21) 

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 2/10, 3/11-др.правилник, 8/13, 5/14, 

11/16, 7/17, 12/18, 10/19 и 3/20) 

Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ("Сл. 

гласник РС, бр. 30/19) 

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи ("Сл. гласник РС, бр. 30/19) 

Правилник о програму стручне матуре и завршног испита ("Сл. гласник- 

Просветни гласник РС, бр.1/18) 

Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

(„Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18 и 3/21) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-

Сазнање о себи и другима за први разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни 

гласник” број 5/01 и 93/04-др. правилник) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-

Сазнање о себи и другима за други разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни 

гласник” број 8/03) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-

Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни 

гласник” број 10/03) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-

Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни 

гласник” број 2/05) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети 

разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 15/05) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми 

разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 7/07) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми 

разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 6/08) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред 

основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 5/01) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи 

разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 23/04) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти 

разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 9/05) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети разред 

основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 9/05) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми 

разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 2/08) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред 

основне школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 7/08) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње 

школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16) 



Правилник о наставном плану и програму средњег образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању за наглуве и глуве ученике („Сл.гласник РС-Просветни 

гласник“,бр. 9/96, 9/98, 2/09 и 2/16) 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама („Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр.6/90 и 

(„Сл.гласникРС-Просветни гласник“, бр.4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 

2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 

3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр. 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/16, 13/18, 30/19- 

др.правилник, 15/19, 15/20 и 10/22) 

Правилник о општим основама предшколског програма („Службени гласник РС- 

Просветни гласник“ бр.14/2006) 

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС- Просветни 

гласник“,бр.2/92 и 2/2000) 

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника 

и стручних сарадника у средњој школи („Службени гласник РС- Просветни гласник“, 

бр.1/92, 23/97, 2/2000и 15/19) 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС -“, бр.109/21) 

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновање наставе на даљину у основној школи („Сл. гласник РС бр. 109/2020) 

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у установи, дел. бр. 1323-

01 од 26.08.2022. године. 

 

        Школски програми: 

Школски програм за први разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/1-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за други  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/2-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за трећи  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/3-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за четврти  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/4-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за пети  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/5-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за шести  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/6-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за седми  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/7-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за осми  разред основног образовања и васпитања, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/8-01 од 30.06.2022.године; 

Школски програм за двогодишње оспособљавање за рад, заједнички 

општеобразовни предмети и стручни предмети средње школе за глуве и наглуве 

ученике,за период 2022-2026. година, дел.бр.1106/9-01 од 30.06.2022.године. 

Школски програм трогодишњег стручног образовања заједничких  

општеобразовних  предмета средње стручне школе за глуве и наглуве ученике за период 

2022-2026. година, дел.бр.1106/10-01 од 30.06.2022.године 

Школски програм за стручне наставне предмете за трогодишње трајање -

књиговезац, за период 2022-2026. година, дел.бр.1106/11-01 од 30.06.2022.године 

Школски програм за стручне наставне предмете за трогодишње трајање -

аутолимар, за период 2022-2026. година, дел.бр.1106/12-01 од 30.06.2022.године 

Школски програм за стручне наставне предмете за трогодишње трајање -женски 

фризер, за период 2022-2026. година, дел.бр.1106/13-01 од 30.06.2022.године 

Школски програм за стручне наставне предмете за трогодишње трајање -пекар, за 

период 2022-2026. година, дел.бр.1106/14-01 од 30.06.2022.године 



Школски програм за стручне наставне предмете за трогодишње трајање -педикир 

маникир, за период 2022-2026. година, дел.бр.1106/15-01 од 30.06.2022.године 

Школски програм општеобразовних и стручних  предмета средње стручне школе, 

образовни профил -техничар графичке дораде (четворогодишње образовање), за период 

2022-2026. година, дел.бр.1106/16-01 од 30.06.2022.године 

Школски програм за слушне и говорне,  логопедске и говорне вежбе, за период 

2022-2026.година, дел.бр.1106/17-01 од 30.06.2022.године; 

Предшколски програм, програм васпитног рада, програм рада продуженог 

боравка, програм културних активности школе; програм школског спорта и спортских 

активности; програм слободних активности; програм здравствене заштите; програм 

социјалне заштите; програм заштите животне средине; програм сарадње са локалном 

самоуправом; програм сарадње са породицом; програм заштите од насиља, злостављања 

и занемаривања; програм безбедности  здравља на раду; програм каријерног вођења и 

саветовања; програм рада школске библиотеке; индивидуални образовни план; програм 

екскурзије; програм излета за период 2022-2026. година, дел.бр.1106/18-01 од 

30.06.2022.године 

Анекс Школског програма за трећи разред основне школе- Дигитални свет  2022-

2026. година, дел.бр.1322-01 од 26.08.2022.године 

 

 

-Развојни план школе за период од РПШ за период од 2018. до 2023.године 

-Акциони план развојног плана школе за школску 2022/23. годину 

Годишњим планом и програмом се утврђује време, место и начин остваривања 

наставног плана и програма. 

 

 

1.2 Полазне основе планирања 

 

Извештај о остваривању годишњег програма рада у школској 2021/2022. години׃ 

 

Предшколско одељење 

-Средња  васпитна група 4 деце  

-Предшколска васпитна група 4 деце 

Од овог броја, у први разред основне школе је уписано 4 ученика. 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Разред Одличан Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

І Сви ученици се образују по ИОП-у2. Напредовање у стицању 

знања је уз већу помоћ, у стицању вештина уз мању помоћ, 

уз повремено ангажовање ученика.  
4 

/ 

ІІ 5 3     8 4.44 

ІІІ 2 3 1    6 4.1 

ІV 1 1 1 1   4 3.5 

V 2 3 2    7 3.87 

VI  5 5    10 3.5 

VIІ/1  1 2    3 3.12 

VІІ/2 2 3 1    6 4.03 

VІІІ  3 2    5 3.35 

Укупно 12 22 14 1   49+4 3.73 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  

 



 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Разред Одличан Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

І/1 1 3 1 1   6 3.54 

І/2 2 3 1    6 4.11 

ІІ/1 1 4 1    6 4.02 

ІІ/2 4 1 2    7 3.73 

ІIІ/1  3 3    6 3.23 

ІІІ/2 2 4 1    7 4.03 

IV/1  3 3    6 3.67 

Укупно 10 21 12 1   44 3.77 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  

 

Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

Основна 

школа 
12 22 14 1   49 (+4) 3.73 

Средња 

школа 
10 21 12 1   44 

3.77 

Укупно 22 43 26 2   93 (+4) 3.75 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан у периоду од 27.06.-29.06.2022. 

године. Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. За све ученике, који су основно 

образовање завршили по ИОП-у 2 су тестови припремљени и прегледани у школи. 

Просечан број бодова: 

Српски језик- 10,14 

Математика- 10,40 

Комбиновани тест- 10,22 

 

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

Завршни испит је полагало седам ученика трећег разреда средње школе, следећих 

образовни профила: 

-Подручје рада Личне услуге, образовни профил Женски фризер 

завршни испит је полагало два ученика- оба ученика су завршни испит положола са 

оценом 5 

-Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил Пекар 

завршни испит је полагало петоро ученика, један ученик је нма завршном испиту добио 

оцену 5, три ученика оцену 4 и један ученик оцену 3 

 

Матурски  испит је полагало шест ученика четвртог  разреда средње школе образовног 

профила Техничар графичке дораде, подручје рада Хемија, неметали и графичарство 

Три ученика су на завршном испиту добила оцену 5, три ученика оцену 3. 

 

 

 



1.3 Услови рада школе 

 

1.3.1 Статусни услови 

 

Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу је јединствена установа 

образована од предшколског одељења, основне школе, средње школе и интерната. 

Установа има својство правног лица, и као таква је регистрована у Привредном суду у 

Крагујевцу. 

Седиште школе је у Крагујевцу у улици Старине Новака бр. 33. 

Школа са домом обавља делатности  предшколског, основно школског и средњег 

образовања и интернатског смештаја деце. 

 

 

1.3.2 Просторни и материјално-технички услови 

 

Школски простор: 

 површина школске зграде је 1408.76м
2
 

 површина фискултурне сале је 230.80м
2
 

 површина предшколске установе је 188.04м
2
 

 површина радионице и магацина је 84.25м
2
 

 површина игралишта је 397м
2
 

 површина школског дворишта је 250м
2
 

намена простора број 

просторија 

укупна величина 

просторија 

предшколска установа 2 98.14 м
2
 

аудиолошки центар 1 10.09 м
2
 

учионице опште намене 9 206.45м
2
 

сала за физичко васпитање 1 187.68м
2
 

просторије за друштв. живот школе 1 71.04 м
2
 

кухиња 1 42.08 м
2
 

трпезарија 1 96.89 м
2
 

управа школе 3 42.07 м² 

стручни сарадници 1 13.18 м
2
 

спомен учионица 1 16.80 м
2
 

библиотека и мултимедијална 

учионица 

1 30.00 м
2
 

Кабинети 4 66.66 м
2
 

Сензорна и светла соба 2 36,92 м
2
 

учионица за индивидуални рад 5 66.93 м
2
 

зборница за наставнике 1 30,04 м
2
 

просторије за архиву 1 13.19м
2 

спаваоне 16 204.72 м
2
 

Васпитачка канцеларија 1 23.81 м
2
 

комуникације и санитарије укупно 508.80 м
2
 

 

Опремљеност школским инвентаром, наставним средствима, техничким средствима и 

дидактичким материјалом је у складу са захтевима прописаним у нормативу о простору и 

опреми за основне и средње школе.  

Стање материјално-техничких услова у школи је задовољавајуће. 



Фонд наставничке библиотеке је задовољавајући, школа је претплаћена на следеће 

листове: „Просветни преглед“, „Просветни гласник“, „Савремена пракса“ „Образовни 

информатор“. 

 

Најважнија наставна средства:  

 Графоскоп - 1ком; 

 Видео бим-1ком; 

 Радио касетофон - 1 ком; 

 Радио уређај-1 ком; 

 ТВ пријемник-6 ком; 

 Видео рекордери-3 ком 

 Рачунар - 16 ком; 

 Скенер-1ком; 

 Штампачи-5 ком; 

 ДВД-1 ком; 

 Камера-(Сони); 

 Интерактивна табла; 

 Опрема за „Сензорну собу“; 

 Рачунарски кабинет (4 рачунара); 

 Магнетне табле – 5 ком; 

 Фотокопир апарат; 

 Пројектор за интерактивну таблу; 

 Вибрафон; 

 Опрема за стимулацију чула; 

 Бицикл за руке и ноге; 

 Хендикеп кош; 

 Мердевине за координацију троструке- 2 комада; 

 Струњаче- 6 ком; 

 Аеробик струњаче- 6 ком; 

 Чуњеви са штапом- 2 сета; 

 Фен за косу; 

 Преса за косу; 

 Учионице су опремљене визуелним, аудитивним и аудиовизуелним средствима у 

складу са потребама рада; 

 Опрема за кабинете: Монтесори, соматопедски кабинет и кабинет за децу и 

ученике са телесним инвалидитетом; 

 Дигитално-логопедскисистем КСАФА-Д-СИСТЕМ; 

 Кабинет за стицање животних вештина; 

 Сензорна башта. 

 

 

1.3.3 Побољшање материјално-техничких услова 

 

У току школске 2021/2022. године у школи су побољшани материјални услови 

извођењем радова и набавкама: 

- На горњем и доњем делу школе урађена је фасада; 

- Набављени су и уграђени лед панели у школи и међуспрату; 

- Набављена су и уграђена улазна врата, интерфонски систем са камером и 4 интерфонске 

слушалице, као и монитор за интерфонски систем у дому; 

- Тапацирана је и репарирана угаона гарнитура у дому, као и фотеље и столице. 

 

 



Набављено је: 

 Мердевине за координацију једноструке- 2 комада; 

 Мердевине за координацију троструке- 2 комада; 

 Струњаче- 6 ком; 

 Аеробик струњаче- 6 ком; 

 Чуњеви са штапом- 2 сета; 

 Клима уређај- 1 ком; 

 Лаптоп - 1 ком; 

 Штампач- 1 ком; 

 Расхладни ормар РО/700 једнокрилни- 1 ком; 

 Универзална кухињска машина- 1 ком; 

 Фен за косу; 

 Преса за косу. 

 

Из донације су добијена 2 гола за мали фудбал од „Digital print studia M“. 

Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили смо 5 рачунара са 

мониторима и 1 штампач. 

 

Све је то у знатној мери олакшало функционисање читаве установе и побољшало 

услове живота и рада наших ученика и запослених. 

 

 

1.3.4 Кадровски услови 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

(Дефектолог-васпитач у развојној групи): 

1. Петковић Марија- VII степен, радни однос на неодређено време 

 

Продужени боравак (Дефектолог-наставник у продуженом боравку у посебним 

условима): 

1. Петровић Надежда- VII степен, радни однос на неодређено време. 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Разредна настава (Дефектолог- наставник са одељењским старешинством у посебним 

условима): 

1. Васић Јасмина - VII степен, радни однос на неодређено време, 

2. Јаковљевић Јована- VII степен, радни однос на неодређено време, 

3. Радојичић Данијела- VII степен, радни однос на неодређено време; 

4. Мијатовић Светлана - VII степен, радни однос на неодређено време, 

5. Радуловић Сања - VII степен,радни однос на неодређено време, 

6. Јанковић Ивана- VII степен, радни однос на неодређено време, 

7. Микарић Марија- VII степен, радни однос на неодређено време, 

8. Коматовић Слађана - VII степен, радни однос на неодређено време, 

9. Ракићевић Мирјана - VII степен, радни однос на неодређено време,  

10. Стојковски Миња- VII степен, радни однос на неодређено време. 

 

Предметна настава у основној и средњој школи (Наставник предметне наставе у 

посебним условима): 

1. Марковић Анђела- VII степен, радни однос на неодређено време 

2. Николић Ема-VII степен, радни однос на одређено време (80% радног времена); 

3. Миљковић Александра - VII степен, радни однос на неодређено време (30% радног 

времена); 



4. Јокић Игор- VII степен, радни однос на неодређено време; 

5. Петровић Владимир IV степен, радни однос на одређено време (25% радног времена); 

6. Шварц Јована - VIIстепен, радни однос на неодређено време (55,5% радног времена); 

7. Бајовић Александар- VII степен, радни однос на неодређено време са 55% радног 

времена и на одређено време са 45% радног времена; 

8. Танасковић Ђоковић Марија - VII степен, радни однос на одређено време,(11% радног 

времена 

 

 

ВАСПИТНА СЛУЖБА 

Дефектолог-васпитач у посебним условима (ученички стандард): 

1. Марковић Марија - VII степен, радни однос на одређено време; 

2. Станковић Милица-VII степен, радни однос на одређено време; 

3. Митић Милица - VIІ степен, радни однос на одређено време; 

4. Ројек Дајана - VIІ степен, радни однос на одређено време; 

 

Васпитач (у дому ученика) у посебним условима: 

1. Ранковић Богдан-VIІ степен, радни однос на неодређено време 

 

Дефектолог-васпитач у посебнимусловима (основно и средње  образовање) 

1. Стевановић Јелена -VII степен, радни однос на одређено време; 

2. Тасић Александра- VIIстепен, радни однос на одређено време (50% радног времена); 

 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Дефектолог-наставник са одељењским старешинством у посебним условима: 

1. Терзић Виолета - VII степен, радни однос на неодређено време; 

2. Игрутиновић Славица - VII степен, радни однос на неодређено време; 

3. Баралић Марија-VII степен, радни однос на неодређено време; 

4. Ђорђевић Србијанка - VII степен, радни однос на неодређено време. 

5. Милосављевић Ана - VII степен, радни однос на неодређено време; 

 

Наставник практичне наставе у посебним условима: 

1. Милосављевић Бојана, VII степен, радни однос на неодређено време; 

 

Наставник практичне наставе са одељењским старешинством у посебним условима: 

1. Тијанић Александар-VII степен, радни однос на неодређено време  

2. Величковић Весна - VII степен, радни однос на неодређено време; 

 

Дефектолог-наставник у посебним условима: 

1. Милутиновић Ирена - VII степен, радни однос на неодређено време; 

2. Браковић Дијана- VII степен, радни однос на неодређено време; 

3. Шурлан Драгана- VII степен, радни однос на неодређено време; 

4. Миловановић Тијана- VII степен, радни однос на неодређено време; 

5. Петровић Дивна- VII степен, радни однос на неодређено време; 

6. Маћић Зорица - VII степен, радни однос на неодређено време; 

 

Остали педагошки радници: 

1. Шурлан Младен-директор установе у посебним условима, VII степен, радни однос на 

неодређено време; 

2. Мијановић Невенка- стручни сарадник-социјални радник у посебним условима, VI 

степен, - радни однос на неодређено време; 

3. Милосављевић Биљана- стручни сарадник- дефектолог/специјални едукатор и 

рехабилитатор у посебним условима (школски педагог), (50%) и Сарадник за израду 



дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметњама у посебним 

условима (50%) VII степен, радни однос на неодређено време. 

 

Административно-финансијско особље: 

1. Кнежевић Снежана - секретар установе у посеним условима, VII степен, радни однос 

на неодређено време; 

2. Булатовић Славица - самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, VI степен, 

радни однос на неодређено време; 

3. Прица Славица- дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове -

VII степен, радни однос на неодређено време; 

4. Петронијевић Иван - магационер/економ, IV степен, радни однос на неодређено време. 

 

Помоћно-техничко особље: 

1. Ђорђевић Дејан- главни кувар, V степен, радни однос на неодређено време; 

2. Пешић Јелица- кувар/посластичар, III степен, радни однос на неодређено време; 

3. Марковић Цветан- домар-мајстор одржавања у посебним условима, III степен, радни 

однос на неодређено време (са 96% радног времена); 

4. Трифуновић Снежана- техничар за прање и хемијско чишћење (вешерка), II степен, 

радни однос на неодређено време; 

5. Гушић Наташа- спремачица у посебним условима рада, основна школа, радни однос на 

неодређено време; 

6. Ћирковић Нада- спремачица у посебним условима рада, основна школа, радни однос 

на неодређено време; 

7. Марковић Весна- чистачица, основна школа,  радни однос на неодређено време; 

8. Цветковић Гордана- чистачица, основна школа радни однос на неодређено време; 

9. Алемпијевић Катарина- чистачица, основна школа, радни однос на одређено време 

(91%); 

10. Ћирковић Александра-чистачица, основна школа, радни однос на неодређено време  

11. Марковић Цветан- чистачица, основна школа (са 4% радног времена). 

 

Медицински радници: 

 

1. Нишавић Ђорђе- Медицински техничар у посебним условима, IVстепен, радни однос 

на неодређено време;  

2. Ивановић Данијела - Медицински техничар у посебним условима/за рад у ноћној 

смени,  IV степен, радни однос на неодређено време. 

  



1.4 Бројно стање ученика и одељења 

Основна школа: 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА 

I разред 11 

II разред 5 

III разред 9 

IV разред 6 

V разред 4 

VI разред 7 

VII разред 9 

VIII разред 9 

УКУПНО 61 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ БРОЈ УЧЕНИКА 

Грађанско васпитање 33 

Верска настава 27 

Пројектна настава 6 

Слободне наставне активности/      

Животне вештине 
11 

Слободне наставне активности/      

Домаћинство 
18 

Изборни предмет други страни језик-француски језик 29 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ / ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

Фонетска ритмика 31 

Корективна гимнастика 60 

Слушне и говорне вежбе 60 

Логопедске вежбе 23 

Корективно педагошки рад 29 

 

Средња школа 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 
ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

Личне услуге фризер 

I 6 

ІІ 2 

ІІІ 4 

Пољопривреда, 

производња и прерада 

хране 

пекар 

I 8 

II 5 

III 3 

Хемија, неметали и 

графичарство 

Књиговезац 

I 5 

IІ 4 

III 6 

Техничар графичке 

дораде 

IV/1 6 

УКУПНО 49 



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БРОЈ УЧЕНИКА 

Грађанско васпитање 23 

Верска настава 26 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

2.1 Број смена 

 

Школа ће у овој школској години радити у две смене. 

Једну смену сачињаваће 10 одељења ученика основне школе од I до VIII разреда и једна 

припремна предшколска група. 

Другу смену сачињаваће 7 одељења ученика средње школе од I до IV разреда. 

Укупно  17 одељења. 

 

2.2 Ритам радног дана 

 

Преподневна смена ради од 7
30

  часова до  13
00

  часова, а поподневна од 13
30

  до 19
00

  

часова. 

Школа ће радити у петодневној радној недељи. У школи ће постојати дежурни 

наставници којима ће у раду помагати помоћно особље. У преподневној смени ће 

дежурати по три наставника, а у поподневној смени два наставника.  Дежурни 

наставници су одговорни за обезбеђење реда и рада у школи по кућном реду. 

 Промене и запажања дежурни наставници и помоћно особље уписују у свеску дежурства 

посебно за сваку смену. 

 

Седми час поподневне смене одржаће се у форми предчаса који траје у периоду од 

12.10-12.55h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподневна смена                                          поподневна смена 

Час од до              Час од до 

1. 07.45 08.30  1. 13.45 14.30 

2. 08.35 09.20  2. 14.35 15.20 

одмор 09.20 9.40   15.20 15.40 

3. 09.40 10.25  3. 15.40 16.25 

4. 10.30 11.15  4. 16.30 17.15 

одмор 11.15 11.25   17.15 17.25 

5. 11.25 12.10  5. 17.25 18.10 

6. 12.15 13.00  6. 18.15 19.00 

7. 13.10 13.55     

8. 14.00 14.45     



 

 

 

ПРАВИЛНИК  

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног 

рада основне школе за школску 2022/2023. годину.  

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним 

планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 

 Члан 3. 

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

у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. 

године, а завршава се у петак, 30. децембра 2022. године. Друго полугодиште почиње у 

понедељак, 23. јануара 2023. године. Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 

2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 20. јуна 2023. године за 

ученике од првог до седмог разреда.  

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за 

ученике од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, 

односно 180 наставних дана. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује 

се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. У случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре 

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

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

наставних седмица, односно наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневне 

наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди 

дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбеднос ти и здравља ученика 

и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом 

рада, буду равномерно распоређени. Сваки дан у седмици неопходно је да буде 

заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбеднос ти и 

здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде 

заступљен утврђен број пута.  

Члан 5. 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу 

остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним 

наставним седмицама, у складу са законом. У случају када због угрожености безбедности 

и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике 

образовноваспитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на 

годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 

седмица, односно наставних дана.  

 

Члан 6. 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 

20. јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у 

уторак, 18. априла 2023. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. 

године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда 

летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. 

августа 2023. године. 

 



Члан 7. 

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

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску 

битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022. 

године, Свети Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. 

маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године. 

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

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

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у недељу. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 

21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. 

године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог 

српског министра просвете. 

Члан 8. 

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

раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице - 21. априла 2023. године, на први дан 

Рамазанског бајрама и 28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице - 5. октобра 2022. године, на први дан Јом 

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

грегоријанском календару - 25. децембра 2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару - 7. јануара 2023. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

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

даном Васкрса (католици - од 7. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. 

априла 2023. године). 

Члан 9. 

 Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће 

надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије. Ако је дан школе наставни 

дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утвр ди годишњим 

планом рада.  

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује планом рада, у 

складу са овим правилником. годишњим Свечана подела ђачких књижица, односно 

сведочанстава, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, 

обавиће се у среду, 28. јуна 2023. године. Саопштавање успеха ученика музичке и ба 

летске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се 

у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником. 

 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. 

године и у субо ту, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. 

године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године. Члан 12. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛНИК 

o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 

годину 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика 

образовно- васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и 

школског распуста у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2022/2023. 

годину. 

Члан 2. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени 

планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом за 

гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе. 

Члан 3. 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње 

школе остварују на годишњем нивоу, и то: 

1) у гимназији: 

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних 

дана; 

– у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних дана. 

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

могуће да гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 

5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да 

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

због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у 

седмици, који су утврђени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

2) у стручној школи: 

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 

петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 

петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана. 

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

могуће да стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном 

броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у 

броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у 

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

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

да дани у седмици, који су утврђени годишњим планом рада, буду равномерно 

распоређени. 

У четвртак, 26. јануара 2023. године, настава се у свим школама изводи према 

распореду часова од петка. 

Члан 4. 

План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за 

уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада 

школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом. 

 

 



Члан 5. 

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

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се 

у петак, 30. децембра 2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, a завршава се 

у уторак, 20. јуна 2023. године. 

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 

23. маја 2023. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа у уторак, 30. маја 2023. године. 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III 

разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом 

наставе и учења, односно наставним планом и програмом прописана реализација 

професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког 

ученика, завршава се најкасније у уторак, 15. августа 2023. године. 

Члан 6. 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у 

петак, 13. јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се 

у уторак, 18. априла 2023. године. 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних 

школа и ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст 

почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. 

године. 

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда 

трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку 

матурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

Члан 7. 

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

и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). 

У школи се празнују и: 

1) 21. октобар 2022. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

2) 27. јануар 2023. године, Свети Сава – Дан духовности, школска слава; 

3) 22. април 2023. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату; 

4) 9. мај 2023. године, као Дан победе; 

5) 28. јун 2023. године, Видовдан – спомен на Косовску битку. 

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

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

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у дане када школа и иначе не ради. 

У школи се обележавају и: 

1) 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника; 

2) 21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика; 

3) 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 



просветитеља и првог српског министра просвете. 

Члан 8. 

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

раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског 

бајрама и 28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару – 7. јануара 2023. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

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

даном Васкрса (католици – од 7. до 10. априла 2023. године; православци од 14. до 17. 

априла 2023. године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити остваривање екскурзије и време када 

ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. 

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити 

на начин који утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег 

образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време 

поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим 

правилником. 

Члан 11. 

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18–24. априла 2023. 

године, и то: 

1) од уторка, 18. априла до петка, 21. априла 2023. године, електронским путем преко 

портала Моја средња школа; 

2) у петак, 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, непосредно у матичним 

основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано 

полагање пријемних испита. 

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2023/2024. годину биће 

организовани у периоду од 12–21. маја 2023. године, и то за упис у: 

– средње музичке школе; 

– средње балетске школе; 

– уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности; 

– одељења за ученике са посебним способностима за математику; 



– одељења ученика са посебним способностима за физику; 

– одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику; 

– одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност; 

– одељења ученика са посебним способностима за географију и историју; 

– одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију; 

– одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из 

српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика); 

– средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику. 

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са 

посебним способностима за спорт одржаће се у суботу, 20. маја и понедељак, 22. маја 

2023. године. 

Члан 12. 

Пробно полагање опште, стручне и уметничке матуре (пробна Државна матура) 

одржаће се у средњим школама у периоду од 31. маја до 2. јуна 2023. године. 
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 Да би сваки дан у седмици био заступљен подједнак број пута, на нивоу основне 

школе, договорена је измена календара:  

- 26.01.2023. године одржаће се часови од петка 

Датум надокнаде излета биће накнадно утврђен. 

Први класификациони период – 07.11.2022. године. 

Други класификациони период – 30.12.2022. године. 

Трећи класификациони период – 03.04.2023. године. 

Четврти класификациони период – 30.05. за ученике завршних разреда средње школе, 

06.06.2023. године за ученике осмог разреда, односно 20.06.2023. године за ученике од I 

до VII разреда основне I и II разреда средње школе. 

 

 

3 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА 

ЗАДУЖЕЊА 
 

Васпитач у предшколској установи 

Марија Петковић 

 

Продужени боравак 

Надежда Петровић 

 

Подела одељења на одељенске старешине у основној  школи 

I/1 разред Јасмина Васић  

I/2 Јована Јаковљевић  

II разред Данијела Радојичић  

III разред Светлана Мијатовић  

IV разред Сања Радуловић 

V разред Ивана Јанковић 

VІ разред Марија Микарић  

VIІ разред Слађана Коматовић 

VIIІ/1 разред Мирјана Ракићевић 

VIII/2 разред Миња Стојковски 

 

Предметни наставници у основној школи  
- Анђела Марковић - енглески језик (Ι – VIII разред), 100%  

- Ема Николић - ликовна култура (V-VIII разред) 30%; 

- Александра Миљковић - музичка култура (V-VIII разред) 30%; 

- Александар Бајовић - корективна гимнастика (Ι – VIII разред) 50%; 

- Игор Јокић - физичко и здравствено васпитање 80%  

- Владимир Петровић - верска настава (Ι – VIII разред) 25%, 

- Јована Шварц- француски језик (V-VIII разред) 55,55% 

- Тијана Миловановић- (VІІ, VІIІ/1, VІІІ/2), техника и технологија 30%  

 

Наставници индивидуалне наставе (слушне и говорне вежбе; логопедске вежбе) 

- Ирена Милутиновић  

- Дијана Браковић 

- Драгана Шурлан  

- Дивна Петровић- логопед 
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Подела одељења на одељенске старешине у средњој школи  
 

I-1 разред- трогодишње образовање Виолета Терзић 

І-2 разред- трогодишње образовање Славица Игрутиновић 

II -1 разред- трогодишње образовање Весна Величковић  

II-2 разред - трогодишње образовање Марија Баралић  

III-1 разред- трогодишње образовање Србијанка Ђорђевић  

ІII-2 разред- трогодишње образовање Ана Милосављевић  

IV/1 четворогодишње образовање Александар Тијанић 

 

Предметни наставници у средњој школи  
- Зорица Маћић 100% 

- Виолета Терзић 100% 

- Марија Баралић 100% 

- Ана Милосављевић 100% 

- Славица Игрутиновић 100% 

- Србијанка Ђорђевић 100% 

- Александар Тијанић 100% 

- Весна Величковић 100% 

- Бојана Милосављевић 100% 

- Ема Николић - 50% 

- Марија Танасковић Ђоковић 11,1% (енглески језик) 

- Игор Јокић 20% 

- Александар Бајовић 50% 

- Владимир Петровић верска настава 15% 

- Тијана Миловановић 70%  

- помоћни наставник Дарко Петронијевић 100% 

 

Васпитна служба 

- Милица Митић  

- Милица Станковић  

- Марија Марковић 

- Дајана Ројек 

- Јелена Стевановић  

- Богдан Ранковић (50%) 

- Александра Тасић (50%) 

 

Медицински техничари 

-Нишавић Ђорђе 

-Ивановић Данијела 

 

Председници већа и актива 

 

Председник Педагошког већа-  

Председник стручног већа за разредну наставу од I-IV разреда - Данијела Радојичић 

Председник стручног већа за разредну наставу од V-VIII разреда - Мирјана Ракићевић 

Председник стручног већа из области општеобразовних предмета - Марија Баралић  

Председник стручног већа из области стучних  предмета - Ана Милосављевић  
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Председник стручног актива за развојно планирање - Јована Јаковљевић  

Председник стручног актива за развој школског програма - Ана Милосављевић  

Председник тима за израду Годишњег плана рада школе - Јасмина Васић 

Председник тима за самовредновање рада школе - Бојана Милосављевић 

Председник тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања - 

Невенка Мијановић 

Председник стручног тима за инклузивно образовање - Дијана Браковић 

Председник тима за стручно усавршавање (профeсионални развој) - Сања Радуловић 

Председник тима за пријем деце у сервисни центар - Драгана Шурлан 

 

Стручни органи школе 

 

Наставничко веће чине сви наставници, васпитачи стручни сарадници. 

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. 

Стручно веће за разредну наставу од I-IV разреда чине наставници и стручнио 

сарадници чији је рад непосредно везан за ученике од I до IV разреда. 

Стручно веће за разредну наставу од V-VIII разреда чине наставници и стручнио 

сарадници чији је рад непосредно везан за ученике од V до VIII разреда. 

Стручно веће из области опште образовних предмета чине наставници који изводе 

наставу општеобразовних предмета у средњој школи. 

Стручно веће из области стручних предмета предмета чине наставници који изводе 

наставу стручних предмета у средњој школи. 

Педагошко веће чине васпитачи и стручни сарадници који остварују васпитни рад. 

 

Стручни актив за развојно планирање: Младен Шурлан, Јована Јаковљевић, 

Марија Петковић, Надежда Петровић, Јелена Стевановић, Данијела Радојичић, Србијанка 

Ђорђевић, Сања Радуловић, Марија Марковић, родитељ 

Тим за инклузивно образовање: Дијана Браковић, Биљана Милосављевић, 

Данијела Радојичић, Слађана Коматовић, Виолета Терзић, Светлана Мијатовић. 

Стручни актив за развој школског програма: Младен Шурлан, Ана 

Милосављевић, Виолета Терзић, Биљана Милосављевић, Александар Тијанић, Марија 

Микарић, Миња Стојковски, Ивана Јанковић. 

Тим за израду Годишњег плана рада школе: Младен Шурлан, Јасмина Васић, 

Невенка Мијановић, Данијела Радојичић,  Ана Милосављевић, Биљана Милосављевић,  

Марија Петковић, Мирјана Ракићевић, Ирена Милутиновић. 

Тим за самовредновање рада школе: Бојана Милосављевић,  Ивана Јанковић,  

Весна Величковић, Јована Шварц, Светлана Мијатовић, Марија Микарић, Тијана 

Миловановић, Слађана Коматовић, Славица Игрутиновић, родитељ, ученик. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

Младен Шурлан, Снежана Кнежевић, Невенка Мијановић, Биљана Милосављевић, Богдан 

Ранковић, Игор Јокић, Александар Бајовић, ученик. 

Тим за школски маркетинг: Младен Шурлан, Александар Тијанић , Марија 

Микарић, Драгана Шурлан, Анђела Марковић. 

Тим за стручно усавршавање (Тим за професионални развој): Сања Радуловић, 

Бојана Милосављевић, Мирјана Ракићевић, Марија Баралић, Јована Јаковљевић, 

Александар Бајовић. 

Педагошки колегијум: Младен Шурлан, Биљана Милосављевић, Невенка 

Мијановић, Ана Милосављевић, Данијела Радојичић, Мирјана Ракићевић,  Марија 

Баралић, Марија Петковић, васпитач. 
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Тим за пројекте: Анђела Марковић, Ирена Милутиновић, Тијана Миловановић, 

Миња Стојковски, Милица Митић. 

Тим за каријерно вођење и саветовање: Весна Величковић, Александар Тијанић, 

Бојана Милосављевић, одељенске старешине завршних разреда средње школе Србијанка 

Ђорђевић и Ана Милосављевић 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: Ивана 

Јанковић,  Марија Баралић, Марија Микарић, Србијанка Ђорђевић. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Младен Шурлан, Славица 

Игрутиновић, Јасмина Васић, Невенка Мијановић, Данијела Радојичић, Мирјана 

Ракићевић, Ана Милосављевић, Биљана Милосављевић, Ирена Милутиновић, 

представник  Савета родитеља. 

Тим за превенцију напуштања школовања за ученике у ризику од напуштања 

образовања (ТПО): стручни сарадници (Невенка Мијановић, социјални радник и Биљана 

Милосављевић, стручни сарадник - дефектолог), одељенски старешина, сарадник ван 

установе. 

Школски координатори електронског дневника: Миња Стојковски, Виолета Терзић.  

Стручни тим за пријем деце у сервисни центар: Драгана Шурлан, Невенка Мијановић, 

Слађана Коматовић. 

Ванредни ученици: Славица Игрутиновић 

Израда распореда дежурства наставника 

Основна школа- Дивна Петровић  

Средња школа- Ана Милосављевић, Марија Баралић 

 

Руководиоци и чланови секција 

- Ритмичка секција:  Светлана Мијатовић (ош)), Марија Баралић (сш) 

чланови: 

1. Ивана Јанковић  

2. Јована Јаковљевић  

 

- Драмско-рецитаторска:  Виолета Терзић (сш), Марија Микарић (ош) 

чланови: 

1. Мирјана Ракићевић 

2. Марија Микарић 

3. Александра Миљковић  

4. Дијана Браковић  

5. Ирена Милутиновић  

6. Србијанка Ђорђевић 

 

- Ликовна секција:  Ема Николић (ош, сш)  

чланови: 

1. Ана Милосављевић  

2. Анђела Марковић 

 

- Спортска секција:  Игор Јокић (ош, сш) 

чланови: 

1. Александар Бајовић 

2. Богдан Ранковић 
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- Фото секција: Александар Тијанић (сш) 

чланови: 

1. Игрутиновић Славица 

2. Шурлан Драгана 

3. Маћић Зорица 

 

- Фолклорна секција:  Данијела Радојичић (ош), Весна Величковић (сш) 

чланови: 

1. Јасмина Васић  

2. Слађана Коматовић  

3. Надежда Петровић 

 

Тим за професионалну оријентацију: 

1. Невенка Мијановић  

2. Биљана Милосављевић  

3. Слађана Коматовић 

4. Мирјана Ракићевић 

5. Миња Стојковски 

 

Сарадници организације Црвеног крста:  Биљана Милосављевић, Невенка Мијановић  

Координатор сервисног центра: Драгана Шурлан 

Администратор сајта школе: Миња Стојковски, Анђела Марковић 

Администратори facebook странице: Тијана Миловановић, Александар Бајовић 

Кординатор ученичког парламента: Биљана Милосављевић 

 

Менторски рад:  Јасмина Васић 

 

Подела предмета на професоре у средњој школи  

 

1. Тијанић Александар 

- практична настава (подручје рада-личне услуге, образовни профил – женски фризер)  

І/2+ ІІ/2,   III/2 

 

2. Игрутиновић Славица 

- технологија графичког материјала  

(подручје рада-хемија,неметали,графичарство, образовни профил- књиговезац;) І/2,ІІ/2, 

III/1  

- технологија рада  

(подручје рада-хемија,неметали,графичарство, образовни профил- књиговезац) І/2, ІІ/2, 

III/1 

- технологија образовног профила  

(подручје рада-хемија,неметали, графичарство, образовни профил-техничар графичке 

дораде) ІV/1 

- основи електротехнике и електронике  

(подручје рада-хемија,неметали, графичарство, образовни профил-техничар графичке 

дораде) ІV/1; 

- економика и организација производње  

(подручје рада-хемија,неметали, графичарство, образовни профил-техничар графичке 

дораде) ІV/1; 
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- устав и права грађана  

(подручје рада-хемија,неметали, графичарство, образовни профил-техничар графичке 

дораде) ІV/1; 

 

3. Маћић Зорица 

- Историја І/1; І/2;  

- Хемија І/1; І/2;  

- Предузетништво 

(подручје рада-личне услуге, образовни профил-фризер) ІІІ/2 

- физика II/1; II/2 

- филозофија  

(подручје рада-хемија,неметали, графичарство, образовни профил-техничар графичке 

дораде)  ІV/1 

- биологија са екологијом І/1; І/2 

 

4. Милосављевић Бојана 

- практична настава  

(подручје рада-хемија, неметали, графичарство, образовни профил- књиговезац)  І/2, ІІ/2, 

III/1 

- практична настава  

(подручје рада-хемија,неметали, графичарство, образовни профил-техничар графичке 

дораде) ІV/1 

 

5. Николић Ема 

- ликовна култура II/1, ІI/2, III/1, IΙI/2 

- естетско обликовање фризура  

(подручје рада-личне услуге, образовни профил-фризер) II/2+ІІІ/2 

- графичко обликовање и писмо 

(подручје рада-хемија, неметали, графичарство, образовни профил- књиговезац)   II/2, 

III/1 

 

6. Величковић Весна 

- практична настава 

(подручје рада-пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил-пекар) 

 І/1, ІІ/1; ІIІ/2 

 

 7. Милосављевић Ана 

- основе прехрамбене технологије  

(подручје рада-пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил-пекар) І/1 

- прехрамбена технологија  

(подручје рада-пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил-пекар) І/1,  

ІІ/1, III/2 

- машине и апарати  

(подручје рада-пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил- пекар) ІІ/1, 

ІІІ/2 

- географија І/2 

- грађанско васпитање, 1 група 
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8. Петровић Владимир 

-   верска настава І; ІІ; ІІІ;  IV година 3 часа 

 

9. Терзић Виолета 

- хигијена и прва помоћ   

(подручје рада-личне услуге, образовни профил-женски фризер) І/2, ІІ/2 

- основе дерматологије   

(подручје рада-личне услуге, образовни профил-женски фризер) IIІ/2 

- познавање препарата  

(подручје рада-личне услуге, образовни профил –женски фризер) І/2, ІІ/2 

- рачунарство и информатика  Ι/1; I/2 

- српски језик и књижевност ІV/1 

- географија І/1 

- грађанско васпитање 1 група 

 

10. Баралић Марија 

- математика І/1; І/2; ІІ/1; ІІ/2; ІІІ/1, ІІІ/2, ІV/1 

- технологија рада  

(подручје рада-личне услуге, образовни профил – женски фризер) І/2, ІI/2 + IІІ/2 

 

11. Јокић Игор 

- физичко васпитање І/2, IІ/2 

 

12. Ђорђевић Србијанка  

- српски језик и књижевност І/1; І/2; ІІ/1; ІІ/2; ІІІ/1; ІІІ/2 

 

13. Бајовић Александар 

- физичко васпитање І/1; ІІ/1; ІІІ/1; ІІІ/2; ІV/1   

 

14. Миловановић Тијана 

- говорне вежбе 65% 

- грађанско васпитање 1 група 

 

15. Марија Танасковић Ђоковић 

- енглески језик ІV/1;  

 

16. Петронијевић Дарко 

- помоћни наставник  

(подручје рада-личне услуге, образовни профил – женски фризер) 
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4 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 
 

4.1 Недељни и годишњи број часова по предметима и разредима у основној школи 

Недељни и годишњи број часова по предметима у млађим разредима (I - IV ) 

Назив 

предмета 

Разред 

I II III IV 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

Природа и 

друштво 

- - - - 2 72 1 36 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Ликовна 

култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 

Музичко 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Физичко 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Дигитални 

свет 

1 36 1 36 1 36 - - 

Укупно 19 684 20 720 20 720 18 648 

 

Недељни и годишњи број часова по предметима у старијим разредима (V-VIII) 

Назив предмета Разред 

V VI VII VIII 

Српски језик и 

књижевност 

5 180 4 144 4 144 4 136 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Физика - 2 72 2 72 2 68 

Хемија - - 2 72 2 68 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Техника и 

технологија 

2 72 2 72 2 72 2 68 

Информатика и 

рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
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Физичко и 

здравствено 

васпитање 

2 72+54 2 72+54 3 108 3 108 

 

 

Недељни и годишњи број часова облика образовно-васпитног рада којима се остварују 

обавезни, изборни и факултативни наставни предмети 

Назив 

активности 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII 

Фонетска 

ритмика 
2 72 2 72 2 72 2 72 - - - - - - - - 

Корективна 

гимнастика 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Обавезне 

физичке 

активности 

- - - - - - - - 1,5 54 1,5 54 - - - - 

Слободне 

наставне 

активности/ 

Животне 

вештине 

- - - - - - - - 1 36 1 36 - - - - 

Слободне 

наставне 

активности/ 

домаћинство 

- - - - - - - - - - - - 1 36 1 34 

Додатна 

настава 
- - - - - - - - - - - - - - 1 34 

Допунска 

настава 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Одељенска 

заједница 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Грађанско 

васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Верска 

настава 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Корективно 

педагошки 

рад 

- - - - - - - - 
1-

2 

36

-

72 

1-

2 

36-

72 
1-2 

36-

72 
2 

34

-

69 

Страни 

језик/францу-

ски језик 

- - - - - - - - 2 72 2 72 2 72 2 68 

Пројектна 

настава - - - - - - 1 36 - - - - - - - - 
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4.1.1 Изборна настава 

 

На основу опредељења ученика изборни предмети су верска настава, грађанско 

васпитање, слободне активности уV и VІ разреду (животне вештине), а домаћинство (VII и 

VIII разред), изборни страни језик-француски језик. Верска настава се изводи у I, II, III, 

IV, VI, VII и VIII разреду О.Ш. и у I, II, III и IVразреду С.Ш. Наставу изводи вероучитељ 

Владимир Петровић. 

Настава грађанског васпитања се изводи у I, II,  III, ІV, V, VI , VII и VIII  разреду 

О.Ш. и I,II, III и IV разреду С.Ш. Наставу грађанског васпитања од V-VІІІ разреда у 

основној школи, изводиће Ивана Јанковић, са три групе ученика, а у средњој школи 

Виолета Терзић, Ана Милосављевић и Тијана Миловановић са по једном групом ученика.  

Слободне наставне активности реализују Ивана Јанковић (животне вештине) у V 

разреду, Марија Микарић (животне вештине) у VI разреду, Слажана Коматовић 

(домаћинство) у VII разреду, Мирјана Ракићевић и Миња Стојковски (домаћинство) у VIII 

разреду.  

Наставу француског језика од V до VIII разреда изводи Јована Шварц. 

Обавезне физичке активности се реализују у V и VІ разреду у оквиру часова 

физичког и здравственог васпитања, а изводи их Игор Јокић.  

Корективну гимнастику од I до VIII разреда реализоваће Александар Бајовић, кроз 

индивидуални или групни рад, према индивидуалним могућностима и потребама ученика, 

по ИОП-у или месечним плановима рада наставника. 

Корективно педагошки рад се реализује за ученике од V до VIII разреда, према 

потребама ученика. Реализатори у овој школској години су Ивана Јанковић (V), Марија 

Микарић (VI), Слађана Коматовић (VII) и Мирјана Ракићевић (VIII/1) и Миња Стојковски 

(VIII/2). 

Фонетску ритмику, као факултативну ваннаставну активност за ученике од I до IV 

разреда, реализују Јасмина Васић (I), Јована Јаковљевић (I), Данијела Радојичић (II), 

Светлана Мијатовић (III) и Сања Радуловић (IV). 

Индивидуалну наставу, кроз слушне и говорне вежбе реализују за све ученике 

основне школе наставници Дијана Браковић, Ирена Милутиновић и Драгана Шурлан, а 

логопедски рад са ученицима реализује Дивна Петровић. 

 

 

Основна школа 

Број ученика који ће учити  

Верску наставу 

Број ученика који ће учити  

Грађанско васпитање 
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5 3 5 2 0 5 6 3 6 2 4 4 4 2 4 6 
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4.2 Недељни и годишњи број часова у средњој школи 

 

Недељни и годишњи број часова општеобразовних предмета у средњој школи 

(трогодишње трајање) 

Недељни и годишњи број часова општеобразовних предмета у средњој школи 

(четворогодишње трајање) 

Назив предмета 
I II  III  

Трогодишње Трогодишње Трогодишње 

Српски језик и књижевност 3 111 3 111 3 102 

Математика 2 74 2 74 2 68 

Физичко васпитање 2 74 2 74 2 68 

Историја 2 74 - - - - 

Географија 2 74 - - - - 

Биологија са екологијом 2 74 - - - - 

Рачунарство и информатика 2 74 - - - - 

Физика* 2 74 2 74 - - 

Хемија* 2 74 2 74 - - 

Ликовна култура - - 1 37 1 34 

Назив 

предмета 

I II  III  IV 

Четворогодишње Четворогодишње Четворогодишње Четворогодишње 

Српски јез. и 

књижев. 
- - - - - - 3  

Страни јез.- 

енглески 
 - - - - - 2  

Математика - - - - - - 3  

Физичко 

васпитање 
- - - - - - 2  

Историја - - - - - - - - 

Географија - - - - - - - - 

Биологија  - - - - - - - - 

Рачунарство и 

информ. 
- - - - - - - - 

Физика - - - - - - - - 

Хемија - - - - - - - - 

Ликовна 

култура 
- - - - - - - - 

Музичка 

уметност 
- - - - - - - - 

Социологија - - - - - - - - 

Филозофија - - - - - - 2  

Устав и право 

грађана 
- - - - - - 1  
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Недељни и годишњи број часова стручних предмета по разредима и образовним 

профилима 

 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Образовни профил: Пекар 

 

назив предмета 
разред 

I II III укупно 

Основе прехрамбрене технологије 3 111 - - - - 111 

Прехрамбена технологија 2 2 74 4 148 4 140 362 

Машине и апарати - - 2 74 2 70 144 

Практична настава 10 370 14 518 14 490 1378 

 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство 

Образовни профил: Књиговезац 

 

назив предмета 
разред 

I II III укупно 

Технологија графичког материјала 3 111 2 74 2 70 255 

Графичко обликовање и писмо - - 2 74 2 70 144 

Технологија рада 2 74 2 74 2 70 218 

Практична настава 10 370 14 518 14 490 1378 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство 

Образовни профил: Техничар графичке дораде 

 

назив предмета 
разред 

I II III IV укупно 

Основи графичке технике - - - - - - - - - 

Технологија образовног 

профила 
- - - - - - 2 60 60 

Графичко обликовање и 

писмо 
- - - - - - - - - 

Технологија графичког 

материјала 
- - - - - - - - - 

Практична настава - - - - - - 12 
360+ 

120 

360+ 

120 

Економика и организација 

производње 
- - - - - - 2 60 60 

Основи електротехнике и 

електронике 
- - - - - - 2 60 60 
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Подручје рада: Личне услуге 

Образовни профил: Женски фризер (I, II, III разред)  

 

назив предмета 

разред 

I II III укупн

о 

Хигијена и прва помоћ 2 70 2 70 - - 140 

Технологија рада 2 70 2 70 2 60 200 

Практична настава 9+ 

(60) 

31

5 

12+ 

(60) 
480 

16+ 

(120) 
480 

1215+ 

(240) 

Предузетништво - - - - 2 60 - 

Основе дерматологије - - - - 2 60 60 

Естетско обликовање фризура - - 2 70 2 60 130 

Познавање препарата 2 70 2 70 - - 140 

 

 

4.2.1 Изборни и факултативни наставни предмети 

 

-Верска настава 

-Грађанско васпитање 

 

 

Средња школа 

Број ученика који ће учити Верску наставу 
Број ученика који ће учити Грађанско 

васпитање 

I II III IV I II III IV 

10 6 6 4 9 5 7 2 

 

 

Факултативна настава 

За ученике средње школе се факултативно организују говорне вежбе, а реализује 

их Јована Јаковљевић. 

 

 

4.3 Годишњи планови наставних предмета 

Годишњи планови наставних предмета улазе у Годишњи план рада школе. 
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5 РАСПОРЕД ЧАСОВА 
 

5.1 Основна школа 

РАСПОРЕД ЧАСОВА I1 РАЗРЕДA  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик 

2. Математика Математика Математика Математика Математика 

3. Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Енглески језик Ликовна култура Музичка култура 
Фонетска 

ритмика 

Верска/ грађанско 

васпитање 

5. Енглески језик 
Фонетска 

ритмика 
Дигитални свет 

Час одељенског 

старешине 

Корективна 

гимнастика 

6.   Допунски час   

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА I2 РАЗРЕДA  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик 

2. Математика Математика Математика Математика Математика 

3. Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Ликовна култура Енглески језик Музичка култура 
Фонетска 

ритмика 

Верска/ грађанско 

васпитање 

5. Фонетска ритмика Енглески језик Дигитални свет 
Час одељенског 

старешине 
Допунски час 

6.     
Корективна 

гимнастика 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА II РАЗРЕДA  

 

 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик 

2. Математика Математика Енглески језик Математика Математика 

3. Свет око нас 
Физичко 

васпитање 
Српски језик 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

4. Ликовна култура 
Фонетска 

ритмика 
Математика Музичка култура 

Верска/ 

грађанско 

васпитање 

5. Ликовна култура Допунски час Свет око нас 
Час одељенског 

старешине 

Фонетска 

ритмика 

6.  
Корективна 

гимнастика 
Дигитални свет   
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РАСПОРЕД ЧАСОВА III РАЗРЕДA  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Пр. Допунски час     

1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Енглески језик 

2. Математика Математика Математика Математика Енглески језик 

3. 
Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 
Српски језик 

4. 
Физичко 

васпитање 

Музичка 

култура 
Ликовна култура Фонетска ритмика Математика 

5. Фонетска ритмика 
Дигитални 

свет 
Ликовна култура 

Час одељенског 

старешине 

Верска/ 

грађанско 

васпитање 

6.   

Корективна 

гимнастика 

 

  

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА IV РАЗРЕДA  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик 

2. Математика Математика Математика Математика Математика 

3. Природа и друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Ликовна култура 
Фонетска 

ритмика 

Музичка 

култура 
Пројектна настава 

Фонетска 

ритмика 

5. Ликовна култура Допунски час 

Час 

одељенског 

старешине 

Корективна 

гимнастика 

Верска/ 

грађанско 

васпитање 

6.  Енглески језик  Енглески језик  
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 5. РАЗРЕДA 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

0. 
Час одељенског     

старешине 

    

1. 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

2. 
Математика Математика Математика Математика Француски 

језик 

3. 
Биологија Историја Биологија Географија Корективна 

гимнастика 

4. 
Техника и 

технологија 

КПР Техника и 

технологија 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

5. 
Музичка култура Ликовна 

култура 

Енглески језик Енглески језик КПР 

6. 

Музичка култура Ликовна 

култура 

Француски језик Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Допунска 

настава 

7. 

   Обавезне 

физичке 

активности 

Животне 

вештине 

8. 

   Обавезне 

физичке 

активности 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 6. РАЗРЕДA 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

0. 
Час одељенског     

старешине 

Допунска 

настава 

   

1. 

Српски језик и 

књижевност 

Математика Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

2. 
Математика Српски језик и 

књижевност 

Математика Математика Информатика и 

рачунарство 

3. 
Биологија Историја Биологија Техника и 

технологија 

Француски 

језик 

4. 
Историја Географија Физика Животне 

вештине 

Корективна 

гимнастика 

5. 

Географија Физика Техника и 

технологија 

КПР Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

КПР Енглески језик Ликовна култура  

7. 

Музичка култура Обавезне 

физичке 

активности 

Француски језик Енглески језик  

8. 

 Обавезне 

физичке 

активности 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 7. РАЗРЕДA 

 ПОНЕДЕЉAК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

0. 

Допунска настава Час 

одељенског 

старешине 

   

1. 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик 

и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Техника и 

технологија 

2. 
Математика Математика Математика Математика Техника и 

технологија 

3. 

Биологија Историја Енглески језик Историја Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

4. 
Географија Хемија Енглески језик Географија Биологија 

 

5. 
Физика Музичка 

култура 

Француски језик Физика  Информатика 

и рачунарство 

6. 

Француски језик Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Хемија КПР 

7. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

 Домаћинство КПР 

8. 
   Корективна 

гимнастика 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 8-1. РАЗРЕДA 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

0. 
Час одељенског 

старешине 

   Допунска 

настава 

1. 
Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

2. 

Математика Математика Математика Математика Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

3. Биологија Физика Физика Биологија Енглески језик 

4. 
Музичка култура Хемија Географија Хемија Француски 

језик 

5. 
Ликовна култура Географија Информатика и 

рачунарство 

Домаћинство  Техника и 

технологија 

6. 
Енглески језик Историја КПР КПР Техника и 

технологија 

7. 

Француски језик  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Корективна 

гимнастика 

 

8. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 8-2. РАЗРЕДA 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

0. 
Час одељенског 

старешине 

Допунска 

настава 

   

1. 
Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Домаћинство 

2. 

Математика Математика Математика Математика Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

3. 
Биологија Географија Биологија Географија Техника и 

технологија 

4. 
Хемија Информатика и 

рачунарство 

Хемија Енглески језик Техника и 

технологија 

5. 

Физика Историја Историја Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 Француски 

језик 

6. 

КПР Музичка 

култура  

Физика Корективна 

гимнастика 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

7. 

Ликовна култура Енглески језик КПР  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

8. Француски језик     
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СЛУШНЕ И ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ – Ирена Милутиновић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07
45 

– 

08
05

 

Ђаловић 

Филип 

Андрић Јанко Ђаловић Филип Андрић Јанко Ђаловић Филип 

08
10 

– 

08
30

 

Ћирић Петар Варјачић Сава Ћирић Петар Варјачић Сава Ћирић Петар 

08
35 

– 

08
55 

Јовановић 

Дуња 

Лекић Иван Joвановић Дуња Лекић Иван Ајдаревић 

Коста 

09
00 

– 

09
20

 

Антонијевић 

Софија 

Joвановић 

Дуња 

Антонијевић 

Софија 

Столић 

Михајло 

Антонијевић 

Софија 

09
40 

– 

10
00 

Радивојевић 

Никодина 

Столић 

Михајло 

Лекић Иван Радивојевић 

Никодина 

Андрић Јанко 

10
05 

– 

10
25

 

Варјачић Сава Илић Вук Столић 

Михајло 

Недељковић 

Јован 

Недељковић 

Јован 

10
30

 – 

10
50 

Недељковић 

Јован 

Милосављевић 

Филип 

Милосављевић 

Филип 

Милосављевић 

Филип 

Радивојевић 

Никодина 

10
55

 – 

11
15 

Илић Вук Костић Дуња Илић Вук Ајдаревић 

Коста 

Вељовић Урош 

11
25

 – 

11
45 

Вељовић 

Урош 

 Вељовић Урош    

11
55

 – 

12
10 

Костић Дуња Ајдаревић 

Коста 
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СЛУШНЕ И ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ – Дијана Браковић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07
45

– 

08
05

 

Јожеф Киш Милошевић 

Бранислав 

Јожеф Киш Живковић 

Катарина 

Јожеф Киш 

08
10

– 

08
30

 

Живковић 

Катарина 

Милановић 

Срећко 

Живковић 

Катарина 

Милошевић 

Бранислав 

Виктор 

Обрадовић 

08
35

–

08
55 

Мирковић 

Милош 

Живковић 

Првослав 

Мирковић 

Милош 

Милановић 

Срећко 

Мирковић 

Милош 

09
00

– 

09
20

 

Милановић 

Срећко 

Матовић 

Михајло 

Виктор 

Обрадовић 

Маринковић 

Марко 

 Јован Раковић 

9
40

- 

10
00 

Матовић 

Михајло 

Маринковић 

Марко 

Јован Раковић Живковић 

Првослав 

Ивковић Павле 

10
05

-

10
25

 

Маринковић 

Марко 

Виктор 

Обрадовић 

Стошић Вук Матовић 

Михајло 

Стошић Вук 

10
30

– 

10
50 

Милошевић 

Бранислав 

Стошић Вук Живковић 

Првослав 

Ивковић Павле Орловић Лука 

10
55

– 

11
15

 

Јован Раковић Васић Стефан Николић Огњен Васић Стефан Николић Огњен  

11
25

– 

11
45 

Васић Стефан  Орловић Лука    

11
50

– 

12
10

 

Ивковић Павле Николић Огњен    
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СЛУШНЕ И ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ – Драгана Шурлан 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07
45

– 

08
05

 

Раденковић 

Лара 

Раденковић 

Лара 

Михајловић 

Дуња 

Вујадиновић 

Богдан 

Вујадиновић 

Богдан 

08
10

– 

08
30

 

Јовановић 

Николија 

Јовановић 

Николија 

Марковић 

Душан 

Стојановић 

Стеван 

Стојановић 

Стеван 

08
35

–

08
55 

Михајловић 

Дуња 

Михајловић 

Дуња 

Лазар 

Јовановић 

Видосављевић 

Давид 

Видосављевић 

Давид 

09
00

– 

09
20

 

Марковић 

Душан 

Марковић 

Душан 

Грковић Илија Пауновић 

Драган 

Пауновић 

Драган 

9
40

- 

10
00 

Лазар 

Јовановић 

Лазар 

Јовановић 

Планић Огњен Јаковљевић 

Александар 

Јаковљевић 

Александар 

10
05

-

10
25

 

Грковић Илија Грковић Илија Веселиновић 

Милица 

Стоилковић 

Никола 

Стоилковић 

Никола 

10
30

– 

10
50 

Планић Огњен Планић Огњен Пауновић 

Драган 

Митровић 

Вучица  

Митровић 

Вучица  

10
55

– 

11
15

 

Веселиновић 

Милица 

Веселиновић 

Милица 

Стоилковић 

Никола 

Јекић Иван Јекић Иван 

11
25

– 

11
45 

Видосављевић 

Давид 

Јаковљевић 

Александар 

   

11
50

– 

12
10

 

Стојановић 

Стеван 

Јекић Иван    
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ЛОГОПЕДСКЕ ВЕЖБЕ – Дивна Петровић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07
45

– 

08
05

 

Војин Перић Анђела Туцаковић Филип 

Митровић 

Анђела 

Туцаковић 

Младенка 

Митровић 

08
10

– 

08
30

 

Маша Милетић СимонаСтојановић Маша 

Милетић 

Симона 

Стојановић 

Драган 

Јовановић 

08
35

–

08
55 

Миа Милетић Јанко Крвавац Миа 

Милетић  

Јанко 

Крвавац 

Петар 

Вучићевић 

09
00

– 

09
20

 

СањаТанасковић Петар Вучићевић Војин Перић Маша 

Милетић 

Филип 

Митровић 

9
40

- 

10
00 

Никола 

Мрдаковић 

МладенкаМитровић Сања 

Танасковић 

Миа 

Милетић 

Иван Јекић 

10
05

-

10
25

 

Филип Митровић Драган Јовановић Никола 

Мрдаковић 

Војин Перић Анђела 

Туцаковић 

10
30

– 

10
50 

Магдалена Ђокић Иван Јекић Петар 

Вучићевић 

Никола 

Мрдаковић 

Симона 

Стојановић 

10
55

– 

11
15

 

Петар Вучићевић Магдалена Ђокић Никола 

Стоилковић 

Сања 

Танасковић 

Магдалена 

Ђокић 

11
25

– 

11
45 

Драган Јовановић Никола Стоилковић    

11
50

– 

12
10

 

Алекса Петровић Алекса Петровић    
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5.2 Средња школа 

 

  

I/1 пракса 7. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Понедељак 

/ / / Српски језик 

и 

књижевност 

Српски језик 

и 

књижевност 

Основе 

прехрамбене 

технологије 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

 

Уторак 

Практична 

настава-

5часова 

/ ЧОС Историја  Историја Математика  Математика  Српски 

језик и 

књижевност 

 

Среда 

/ Грађанско 

васпитање 

/ Прехрамбена 

технологија 

Прехрамбена 

технологија 

Биологија са 

екологијом 

Биологија са 

екологијом 

Основе 

прехрамбене 

технологије 

 

Четвртак 

/ / ЧОЗ Географија  Географија Рачунарство 

и 

информатика 

Рачунарство 

и 

информатика 

Основе 

прехрамбене 

технологије 

 

Петак 

Практична 

настава-

5часова 

/ / Хемија  Хемија  Верска 

настава 
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I/2 
Практична 

настава 
7 0 1 2 3 4 5 6 

Понедељак 

/ / / Математика  Математика Историја  Историја  Технологија 

графичког 

материјала 

Верска 

настава 

Уторак 

Практична 

настава-ф 

(4шч) 

/ / Технологија 

рада 

Технологија 

рада 

Српски 

језик и 

књижевност 

Српски 

језик и 

књижевност 

Познавање 

препарата 

Познавање 

препарата 

Практична 

настава-к 

(5шч) 

Хигијена и 

прва помоћ 

Хигијена и 

прва помоћ 

Среда 

/ Грађанско 

васпитање 

ЧОС Биологија 

са 

екологијом 

Биологија 

са 

екологијом 

Географија  Географија  / / 

Четвртак 

Практична 

настава-ф 

(5шч) 

/ / Технологија 

рада ф 

Технологија 

рада ф 

Хемија  Хемија  Рачунарство 

и 

информатика 

Рачунарство 

и 

информатика Технологија 

графичког 

материјала 

к 

Технологија 

графичког 

материјала 

к 

Практична 

настава-к 

(5шч) 

Петак 

/ / ЧОЗ Српски 

језик и 

књижевност 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

/ / / 
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II/1 
Практична 

настава 
7 0 1 2 3 4 5 6 

Понедељак / / / Прехрамбена 

технологија 

Прехрамбена 

технологија 

Српски језик 

и 

књижевност 

Српски језик 

и 

књижевност 

Верска 

настава 

 

Уторак / Грађанско 

васпитање 

/ Машине и 

апарати 

Машине и 

апарати 

Физика  Физика    

Среда Практична 

настава-п 

( 4 часа) 

/ ЧОЗ Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Математика  Математика    

Четвртак Практична 

настава-п ( 

5 часа) 

/ / / Српски језик 

и 

књижевност 

Прехрамбена 

технологија 

Прехрамбена 

технологија 

Ликовна 

култура 

 

Петак Практична 

настава- ( 5 

часа) 

/ ЧОС / /     
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II/2 
Практична 

настава 
7 0 1 2 3 4 5 6 

Понедељак 

Практична 

настава-ф 

(4шч) 

/ / Физика  Физика  Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Верска 

настава 

 

Практична 

настава- к 

(5шч) 

Уторак 

/ Грађанско 

васпитање 

/ Математика  Математика  Технологија рада 

к 

Технологија 

рада к 

ЧОС  

Познавање 

препарата ф 

Познавање 

препарата ф 

Среда 

Практична 

настава-ф 

(4шч) 

/ / Српски 

језик и 

књижевност 

Српски 

језик и 

књижевност 

Технологија 

графичког 

материјала 

Технологија 

графичког 

материјала 

Хигијена и 

прва 

помоћ 

Хигијена и 

прва помоћ 

Четвртак 

Практична 

настава- к 

(5шч) 

/ / Естетско 

обликовање 

фризура 

Естетско 

обликовање 

фризура 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна 

култура 

ЧОЗ  

Петак 

Практична 

настава-ф 

(4шч) 

/ / Графичко 

обликовање 

и писмо 

Графичко 

обликовање 

и писмо 

Технологија рада 

ф 

Технологија 

рада ф 

  

Практична 

настава- к 

(4шч) 
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IІI/1 
Практична 

настава 
7 0 1 2 3 4 5 6 

Понедељак 

/ / / Технологија 

рада 

Технологија 

рада 

Технологија 

графичког 

материјала 

Технологија 

графичког 

материјала 

Верска 

настава  

 

Уторак 

Практична 

настава 

(5шч) 

/ / Српски језик 

и књижевност 

Српски језик 

и 

књижевност 

    

Среда 

Практична 

настава 

(5шч) 

/ ЧОЗ Математика  Математика  Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Српски језик 

и 

књижевност 

Грађанско 

васпитање 

Четвртак 

Практична 

настава 

(4шч) 

/ / / / Ликовно 

васпитање 

ЧОС   

Петак 

     Графичко 

обликовање и 

писмо 

Графичко 

обликовање и 

писмо 
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IІI/2 

Практи

чна 

настава 

7 0 1 2 3 4 5 6 

Понедељак 

Практич

на 

настава-

ф (4шч) 

/ ЧО

З 

/ / / 

Прехрам-

бена 

технологи-

ја 

Предузет-

ништво  

Верска 

настава Практич

на 

настава-

п 5шч 

Уторак 

Практич

на 

настава-

ф (4шч) 

/ / 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Машине и 

апарати 

Машине и 

апарати 

ЧОС  
Практич

на 

настава 

п 5шч 

Среда 

Практич

на 

настава-

п 4шч 

/ / 

/ 

Основе 

дерматологиј

е 

Српски језик и 

књижевност 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

/ 
Грађанско 

васпитање 

Четвртак 

Практич

на 

настава-

ф (4шч) 

 

 

Прехрамбена 

технологија 

Прехрамбена 

технологија 

Математика  
Математи

ка  

Предузет-

ништво 
 Естетско 

обликовање 

фризура 

Естетско 

обликовање 

фризура 

Петак 

Практич

на 

настава-

ф (4шч) 

Прех

рамб

ена 

техн

олог

ија 

/ 

Основе 

дерматологи-

је 

Српски језик 

и 

књижевност 

Технологија 

рада ф 

Технологи

ја рада ф 

Ликовна 

култура 
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IV/1 
Практична 

настава 
7 0 1 2 3 4 5 6 

Понедељак 

Практична 

настава-тгд 

(4шч) 

/ / Енглески језик Енглески језик Математика Математика 

Српски 

језик и 

књижевност 

 

Уторак / 
Грађанско 

васпитање 
ЧОС / / 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 
  

Среда 

Практична 

настава-тгд 

(4шч) 

/ ЧОЗ 

Технологија 

образовног 

профила 

Технологија 

образовног 

профила 

Српски језик 

и 

књижевност 

Српски језик 

и 

књижевност 

Математика  

Четвртак / / / Филозофија  Филозофија  

Економика и 

организација 

производње 

Економика и 

организација 

производње 

Устав и 

права 

грађана 

 

Петак 

Практична 

настава-тгд 

(4шч) 

/ / 

Основи 

електротехнике 

и електронике 

Основи 

електротехнике 

и електронике 

Верска 

настава 
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6 ПРОГРАМ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 

6.1 Програм рада директора 

- Остваривање увида у дневну организацију рада школе.  

- Саветодавни рад са наставницима и другим радницима.  

- Посета часовима.  

- Учешће у раду Школског одбора.  

- Учешће у раду стручних органа и тела у школи.  

- Припремање материјала за стручне органе и Школски одбор.  

- Рад на развијању међуљудских односа у колективу.  

- Рад на унапређивању педагошке и друге документације.  

- Праћење прописа и Закона.  

- Праћење педагошке литературе као и литературе везане за ужу стручну област,    

  руковођење и управљање 

- Рад на нормативној делатности.  

- Рад на опремању кабинета и радионица.  

- Присуствовање састанцима, саветовањима и семинарима ван школе.  

- Сарадња са службама Министарства просвете.  

- Сарадња са Секретаријатом за образовање. 

- Сарадња са ПУ Крагујевац у циљу повећања безбедности ученика школе. 

- Планирање финансијског пословања установе, анализа оствареног 

- Сарадња са предузећима у којима ученици обављају практичну наставу 

- Анализа кадровских питања, организација васпитно – образовног рада, подела    

задужења и материјалне припреме за почетак школске године 

- Преглед свих просторија ради утврђивања хигијенско техничке исправности пред  

 почетак наставе 

- Израда Извештаја за прошлу школску годину (делова).  

- Израда делова Годишњег плана рада школе.  

- Организовање и вођење седница Наставничког већа.  

- Организовање и вођење седница Педагошког већа. 

- Сагледавање стања уписа ученика.  

- Анализа обављених поправних и других испита.  

- Конституисање рада стручних актива и вршење поделе предмета на  наставнике.  

- Промовисање установе кроз маркетинг. 

 

А в г у с т 

- Предузимање мера безбедности поводом пандемије корона вируса. 

- Стручно упутство за организовање и остваривање наставе по моделу семафора, црвена, 

жута и зелена метода, у школској 2021/2022. години. 

- Упутство о мерама заштите ученика и запослених за основне и средње школе. 

- Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној 

школи у школској 2021/2022. години. 
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- Израда оперативног плана за организацију и реализацију наставе у основној и средњој 

школи. 

- Израда делова Извештаја за прошлу школску годину.  

- Израда делова Годишњег плана рада школе.  

- Решавање кадровских питања везаних за наставу 

- Планирање рада Педагошког колегијума 

- Припрема седница Наставничког већа.  

- Организовање и вођење седница Педагошког већа. 

- Сагледавање материјалне опремљености кабинета за реализацију нових програма.  

- Утвђивање обима радова на текућем одржавању објекта 

-  Планирање стручног усавршавања 

 

С е п т е м б а р 

-Расписивање конкурса за директора школе. 

- Усвајање Извештаја за прошлу школску годину.  

- Усвајање Плана рада школе за школску 2021/2021. годину. 

- Усвајање Плана рада продуженог боравка.  

- Активности непосредно везане за почетак школске године  

- Инструктивно педагошки рад са приправницима, праћење рада приправника 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Сарадња са Саветом родитеља 

- Формирање тимова за израду ИОП-а 

- Израда ЦЕНУС-а 

- Израда решења по плану.  

- Сарадња са Тимoм за РПШ 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

О к т о б а р 

- Разматрање пословања школе.  

- Решавање текућих питања.  

- Припрема седнице Школског одбора.  

- Инструктивно педагошки рад са наставницима чији ученици показују најслабије 

   постигнут успех, спровођење мера за побољшање постојећег успеха 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима  

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума. 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

Н о в е м б а р 

- Снимање потреба предузећа у кадровима ради припремања плана уписа    

за следећу школску годину. 

- Припрема за попис имовине.  

- Анализа остварења појединих годишњих и месечних планова рада.  

- Припрема седница Наставничког већа.  

- Организовање и вођење седница Педагошког већа. 
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- Увид у динамику оцењивања ученика.  

- Инструктивно педагошки рад са наставницима чији ученици имају највише    

дисциплинских прекршаја, мере за унапређење, превазилажења решавање проблема    

везаних за конкретне ситуације 

-Анализа на крају првог класификационог периода 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Сарадња са Саветом родитеља 

- Посета часовима и израда извештаја 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

  Д е ц е м б а р 

 - Израда предлога плана уписа за наредну школску годину.  

 - Инструктивно педагошки рад са наставницима, праћење рада наставника                  

присуствовањем угледним часовима  

 - Саветодавно васпитни рад са ученицима 

 - Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

 - Организовање припрема за обележавање дана Светог Саве* 

 - Сарадња са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 - Посета часовима и израда извештаја 

 - Израда извештаја-праћење реализације наставе 

- Припрема за крај првог полугодишта 

 

  Ј а н у а р 

- Присуствовање семинарима и саветовањима ( Дани дефектолога ) 

 - Присуство седницама Одељењских већа.  

 - Анализа слободних активности, допунске и додатне наставе, производног и      

 другог друштвено корисног рада 

 - Организациони послови материјално техничке природе у вези са припремом  

просторија за почетак рада у другом полугодишту. 

 - Присуство седницама стручних актива.  

- Инструктивно педагошки рад са наставницима 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Прослава дана Светог Саве* 

- Посета часовима и израда извештаја 

- Одржавање седнице Наставничког већа.  

- Организовање и вођење седница Педагошког већа. 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта.  

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

Ф е б р у а р 

- Анализа остварења Годишњег плана рада.  

- Праћење рада на изради завршног рачуна 

- Извештај о раду директора школе за период септембар-фебруар школске  

2022/2023. годину. 
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- Утврђивање области за завршни испит.  

- Инструктивно педагошки рад са наставницима 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Посета часовима и израда извештаја 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

М а р т 

- Стицање увида у материјално пословање.  

- Увид у остваривање програма друштвено корисног рада и производног рада  ученика.  

- Анализа употребе наставних средстава.  

- Инструктивно педагошки рад са наставницима 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Сарадња са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Сарадња са Саветом родитеља 

- Посета часовима и израда извештаја 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

А п р и л 

 - Остваривање појединих сегмената Годишњег плана рада.  

- Увид у динамику оцењивања.  

- Одржавање седнице Наставничког већа.  

- Организовање и вођење седница Педагошког већа. 

- Инструктивно педагошки рад са наставницима 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Представљање школе на Сајму образовања* 

- Консултације са Тимом за планирање РПШ-а 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

- Посета часовима и израда извештаја 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

М а ј 

- Учешће у изради календара завршетка школске године.  

- Финансијско пословање школе.  

- Израда плана опремања школе за наредну школску годину.  

- Инструктивно педагошки рад са наставницима 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Сарадња са Саветом родитеља 

- Увид у извештај рада стручног тима за самовредновање рада школе и израду акционог 

плана 

 -Организација завршног испита за ученике осмог разреда основне школе и завршних 

испита за ученике ІІІ разреда средње школе-формирање комисија 

- Посета часовима и израда извештаја 
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- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

Ј у н 

- Сагледавање кадровске ситуације за наредну школску годину.  

- Присуствовање седницама Одељењских већа.  

- Анализа постигнутог успеха на крају наставног периода.  

- Организација уписа ученика.  

- Анализа реализације Годишњег плана рада.  

- Организација израде Извештаја за протеклу школску годину.  

- Одржавање седнице Наставничког већа.  

- Организовање и вођење седница Педагошког већа. 

- Инструктивно педагошки рад са наставницима 

- Саветодавно васпитни рад са ученицима 

- Руковођење састанцима Педагошког колегијума 

- Сарадња са Саветом родитеља 

-Анализа рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Посета часовима и израда извештаја 

- Израда извештаја-праћење реализације наставе 

 

 

6.2 Програм рада Наставничког већа 

месец програмски садржај начин носиоци 

VIII 

-Разматрање и утврђивање предлога 

организације свих облика образовно-

васпитног рада у школи 

информисање и 

договор о раду 

директор, стручни 

сарадник 

-Усвајање школског календара информисање и 

договор о раду 

директор 

-Разматрање информација о 

припремљености за почетак нове 

школске године 

састанак директор 

Упознавање наставника са задужењима 

и њиховом стручном раду 

састанак директор 

Информације о упису ученика извештај Невенка Мијановић 

Концепција планирања наставног рада 

(оперативни планови) 

договор о форми 

и садржају 

чланови већа 

IX 

-Усвајање Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада  школе  раду за 

период фебруар-август школске 

2021/2022. године 

извештај Јасмина Васић 

-Усвајање Извештаја о раду Директора 

за период фебруар-август школске 

2021/2022. године 

извештај Директор 
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месец програмски садржај начин носиоци 

-Усвајање Годишњег плана рада школе 

за школску 2022/2023. годину 

план, дискусија директор, Јасмина 

Васић 

XI 

-Извештај и анализа остварених 

резултата у настави у току првог 

класификационог периода 

извештај, 

дискусија 

Руководиоци већа 

-Обавештење о свим актуелним 

дешавањима у школи 

извештај директор 

-Извештај о реализацији излета извешај Вођа пута 

І 

-Извештај и анализа остварених 

резултата у настави на крају првог 

полугодишта 

извештај, 

дискусија 

 

руководиоци већа 

 

II 

-Реализација РПШ-а извештај Марија Петковић 

-Самовредновање рада школе- 

извештај 

извештај Бојана 

Милосављевић 

-Припрема и планирање ученика за 

такмичења 

конкретизација 

задатака 

руководиоци 

стручних већа 

-Извештај о остваривању Годишњег 

плана рада школе за период септембар-

фебруар школске 2022/2023. године 

извештај Јасмина Васић 

-Извештај о реализацији програма рада 

Директора за период септембар-

фебруар школске 2022/2023. године 

извештај Директор школе 

-Формирање комисије за пробни 

завршни испит 

договор директор школе 

IV 

-Анализа остварених резултата у 

настави у току трећег класификационог 

периода 

- извештај, 

дискусија 

руководиоци већа 

-Резултати пробног завршног испита извештај Биљана 

Милосављевић 

Представљање школе на Сајму 

образовања 

договор Директор 

-Предлог излета за ученике старијих 

разреда основне и ученике средње 

школе 

предлог, избор чланови већа 

-Избор уџбеника за школску 2023/2024. 

годину за основну и средњу школу 

предлог, договор стручна већа 

V 

Припрема за полагање завршних 

испита за ученике осмог разреда и 

трећег разреда средње школе, 

трогодишње образовање, и матурског 

испита за ученике IV разреда средње 

школе 

договор око 

реализације 

Мирјана Ракићевић, 

Миња Стојковски, 

Ана Милосављевић, 

Александар Тијанић 



60 

 

месец програмски садржај начин носиоци 

Припреме за упис ученика осмог 

разреда у средње школе 

дискусија, 

договор 

Мирјана Ракићевић, 

Миња Стојковски 

-Формирање комисије за завршни 

испит за ученике осмог разреда и 

завршни испит ученика трећег разреда 

средње школе и матурски испит 

ученика четвртог разреда средње 

школе 

договор директор школе 

-Извештај о реализованим излетима извештај вођа пута 

VI 

Анализа остварених резултата у 

настави на крају школске године и 

извештај о резултатима завршног 

испита ученика осмог разреда и трећег 

разреда средње школе у трогодишњем 

трајању и матурског испита за ученике 

четвртог разреда сњредње школе у 

четворогодишњем трајању 

извештај, 

дискусија 

руководиоци 

одељенских већа 

Избор ученика генерације предлог, избор директор 

Извештај о постигнутим резултатима 

ученика са такмичења 

извештај Весна Величковић 

Александар 

Тијанић, Игор 

Јокић, Александар 

Бајовић 

Извештај о стручном усавршавању 

запослених 

извештај Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

Извештај о реализацији Развојног 

плана школе 

извештај Марија Петковић 

Извештај о реализацији Акционог 

плана о самовредновању  

извештај Бојана 

Милосављевић 
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6.3 Програм рада Педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са 

обезбеђивањем и унапређивањем квалитета образовно – васпитног рада, оствариваће 

развојни план школе, предузимаће мере за унапређивање и усавршавање рада 

наставника и стручних сарадника. 

месец програмски садржај начин носиоци 

VIII 

-Планирање рада колегијума за 

школску 2022/2023. годину 

планирање директор 

-Упознавање са акционим планом 

РПШа за школску 2022/2023. годину 

састанак Марија Петковић 

-Упознавање са акционим планом 

самовредновања за школску 2022/2023. 

годину 

састанак Бојана 

Милосављевић 

-Упознавање са акционим планом 

Стручног тима за инклузивно 

образовање за школску 2022/2023. 

годину 

састанак Дијана Браковић 

IX 

-Договор о организацији рада договор чланови педагошког 

колегијума 

-Предлог плана стручног усавршавања 

запослених 

договор чланови педагошког 

колегијума 

-Годишњи план рада установе извештај Јасмина Васић 

Усвајање ИОП-а за прво полугодиште 

школске 2022/2023. 

састанак чланови колегијума 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

X 

-Услови рада школе извештај директор 

 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

XI 

-Анализа остварених резултата у 

настави у току првог класификационог 

периода 

извештај, 

дискусија 

Милосављевић 

Биљана 

-Реализација угледних часова извештај, 

дискусија 

Данијела Радојичић, 

Слађана Коматовић, 

Милосављевић Ана 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

I 

-Извештај о остваривању Развојног 

плана школе  

договор, анализа Марија Петковић 

-Самовредновање рада школе – 

извештај 

извештај Бојана 

Милосављевић 
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месец програмски садржај начин носиоци 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

-Усвајање ИОП-а за друго 

полугодиште 

састанак чланови педагошког 

колегијума 

-Анализа остварених резултата у 

настави на крају првог полугодишта 

анализа чланови педагошког 

колегијума 

II 

-Професионална оријентација ученика извештај Невенка Мијановић 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

IV 

-Анализа остварених резултата у 

настави у току трећег класификационог 

периода 

извештај, 

дискусија 

Биљана 

Милосављевић 

-Резултати пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда 

извештај Биљана 

Милосављевић 

-Учешће ученика школе на 

такмичењима 

договор чланови педагошког 

колегијума 

-Представљање школе на Сајму 

образовања 

договор чланови педагошког 

колегијума 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

V 

-Израда школског програма договор, извештај Ана Милосављевић  

-Припреме за завршни испит за 

ученике осмог разреда и упис ученика 

осмог разреда у средње школе 

дискусија, 

договор 

Мирјана Ракићевић, 

Миња Стојковски 

-Решавање актуелних питања дискусија чланови колегијума 

VI 

-Успех и дисциплина ученика осмог 

разреда, трећег и четвртог разреда 

средње школе на крају школске године 

извештај председници већа  

-Успех и дисциплина ученика на крају 

школске године 

извештај председници већа  

Извештај о постигнутим резултатима 

ученика са такмичења 

извештај Весна Величковић, 

Александар 

Тијанић, Јокић 

Игор, Александар 

Бајовић 

- Извештај о стручном усавршавању 

запослених 

извештај Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

-Извештај о резултатима ученика осмог 

разреда на завршном испиту 

извештај Биљана 

Милосављевић 

IX-VI 
-Праћење реализације наставе  праћење, анализа директор 
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месец програмски садржај начин носиоци 

IX-VI 
Обавештење о свим актуелним 

дешавањима у школи 

извештај чланови педагошког 

колегијума 

 

 

 

6.4 Програм рада стручног већа за разредну наставу од I до IV разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Упознавање са акционим 

планом Стручног актива за 

развојно планирање 

Марија 

Петковић 

разговор, 

дискусија, 

евидентирање 

наставничка 

канцеларија 

Упознавање са акционим 

планом Стручног тима за 

самовредновање рада школе, 

уочавање слабости и мере 

унапређења по 

индикаторима 

Бојана 

Милосављевић, 

чланови већа 

презентација, 

дискусија 

наставничка 

канцеларија 

Усклађивање педагошке 

докумрнтације (глобални, 

оперативни планови, дневне 

припреме) према 

индикаторима на нивоу већа 

чланови већа 

дискусија, 

договор, 

израда 

наставничка 

канцеларија 

Упознавање са акционим 

планом Стручног тима за 

инклузивно образовање  

Дијана 

Браковић 

презентација, 

разгивор 

наставничка 

канцеларија 

Планирање и програмирање 

рада у школској  2022/23.год 
чланови већа планирање 

наставничка 

канцеларија 

Давање предлога стручног 

усавршавања у установи и 

ван установе 

чланови већа договор 
наставничка 

канцеларија 

Давање предлога дечјих 

часописа 
чланови већа договор 

наставничка 

канцеларија 

Дискусија и договор о 

областима самовредновања у 

предстојећој пколској 

години 

Чланови већа 

Тим за 

самовредновање 

школе 

дискусија 

договор 

наставничка 

канцеларија 

У току 

школ-

ске 

године 

Тешкоће у учењу и 

понашању у вртићу и школи-

дисхармоничан развој код 

деце к.бр. 274 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Педагошки метод Марије 

Монтесори и његова 

примена у васпитно-

образовном раду к.бр. 226 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Примена тренинга 

социјалних вештина у раду 

са децом са интелектуалном 

ометеношћу или 

поремећајима из спектра 

аутизма-к.бр. 266 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Приступи у прилагођавању 

садржаја деци са сметњама у 

развоју-активности по мери 

детета к.бр. 267 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Употреба предмета и 

симбола у  развијању 

комуникације код деце са 

тешкоћама и сметњама у 

развоју к.бр. 275 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Организација и реализација 

наставе у кућним или 

болничким условима за 

ученике са здравственим 

проблемима к.бр.227 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Дете са дисфункцијом 

сензорне интеграције у 

вртићу и школи к.бр.238 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Планирање припремање и 

реализација тематске наставе 

к.бр. 261 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Дигитални свет на длану 

к.бр.350 
чланови већа 

презентација, 

дискусија 
школа 

У току 

школ-

ске 

године 

Семинари организовани од 

стране Регионалног центра 
чланови већа 

презентација, 

дискусија 
Крагујевац 

- Етика и интегритет – 

Агенција за спречавање 

корупције 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Дани Дефектолога-стручни 

скуп 
чланови већа 

презентација, 

дискусија 
Србија 

Излагање о савладаном 

програму или другом облику 

стручног усавршавања ван 

установе 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Присустовање угледним 

часовима, презентацијама, 

предавањима и излагањима 

чланови већа 
презентација, 

дискусија 
школа 

Организовање посета 

иложбама, представама и 

другим  културним 

садржајима 

чланови већа посете, излети 
установе 

културе 

Саветодавни и едукативни 

рад са родитељима кроз 

радионице у којима су 

учесници ученици, родитељи 

и наставници 

чланови већа 

спортско 

уметничке 

радионице, 

анализе, 

дискусије 

школа 

Рад са студентима чланови већа 
дискусија, 

анализа 
школа,  

Безбедно коришћење 

дигиталне технологије-

превенција дигиталног 

насиља 

чланови већа Онлајн обука  

Породично насиље Сања радуловић Онлајн обука  

Стварање сигурне и 

подстицајне средине за 

развој и учење у вртићу 

Јована 

Јаковљевић 

Ирена 

Милутиновић 

Онлајн обука  

У току 

шко-

лске 

године 

Упознавање ученика 

четвртог разреда са 

предметним наставницима 

који ће  реализовати наставу 

у петом разреду 

Сања Радуловић, 

предметни 

наставници 

старијих разреда 

организован 

час 
учионица 

IX 

Учешће у акцији 

„Заштитимо децу у 

саобраћају“ за ученике првог 

разреда 

Јасмина Васић, 

Јована 

Јаковљевић
 

предавање
 

интернат
 

Недеља школског спорта 
одељењске 

старешине 
такмичења 

фискултурна 

сала, школско 

двориште 

X 

Дечија недеља чланови већа договор 
наставничка 

канцеларија 

Сајам књига чланови већа посета 
Београдски 

сајам 

Јесења радионица 
Светлана 

Мијатовић 

цртање, 

сликање, 

вајање, 

изложба 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

XI Угледни час 

Јасмина Васић 

Анђела 

Марковић 

Организација 

часа, 

дискусија и 

анализа 

учионица 

XII 

Припреме за обележавање 

Светог Саве 
чланови већа договор 

просторије 

школе 

Угледни час 
Данијела 

Радојчић 

Организација 

часа, 

дискусија и 

анализа 

учионица 

Новогодишња радионица 

Јована 

Јаковљевић 

Ирена 

Милутиновић  

цртање, 

сликање, 

изложба 

учионица 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

Светлана 

Мијатовић 
Онлајн обука  

Развијање моторичких 

вештина  

Надежда 

Петровић 

радионица за 

ученике 

Просторије 

боравка 

I 

Обележавање дана Светог 

Саве 
чланови већа приредба школска сала 

Анализа рада секција чланови већа 
анализа, 

извештаји 

наставничка 

канцеларија 

Зимски сусрети–Удружење 

учитеља Србије 
чланови већа 

презентација, 

радионица 
Србија 

II 

Приказ дидактичког 

материјала 

Данијела 

Радојчић 
презентација учионица 

Угледни час Сања Радуловић 

Организација 

часа, 

дискусија и 

анализа 

учионица 

шесто-

месеч-

но 

Анализа реализације плана 

рада већа и писање 

извештаја 

чланови већа, 

Данијела 

Радојичић 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

III 

Угледни третман 
Ирена 

Милутиновић 

Организација, 

дискусија и 

анализа 

учионица 

Угледни час 
Јована 

Јаковљевић 

Организација 

часа, 

дискусија и 

анализа 

учионица 

IV Ускршња радионица 

Јасмина Васић 

Данијела 

Радојичић 

цртање, 

сликање, 

изложба 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Такмичење у сензомоторним 

вештинама 
чланови већа такмичења 

фискултурна 

сала, школско 

двориште 

Приказ дидактичког 

материјала 

Светлана 

Мијатовић 

Надежда 

Петровић 

презентација учионица 

Сензорна интеграција-приказ 

основних принципа сензорне 

интеграције (уџбеника) 

Драгана Шурлан презентација учионица 

Приказ књиге Светонира 

Бојанина „Пријатењски 

разговор дечјег психијатра са 

васпитачима и родитењима“ 

Јасмина Васић презентација учионица 

V 

Приказ дидактичког 

материјала „Пчелица“ 
Сања Радуловић презентација учионица 

Приказ чланка Поступци у 

корективном 

дефектолошком раду 

Јована 

Јаковљевић 
презентација учионица 

Приказ приручника “Водич 

за развој говора“ 

Ирена 

Милутиновић 
презентација учионица 

Ефикасним учењем до 

бољих резултата-излагање 

савладаног програма 

стручног усавршавања 

Дијана Браковић презентација учионица 

Израда индивидуалних 

сензорних профила 
Драгана Шурлан презентација учионица 

Узимање учешћа у прослави 

Дана школе 
чланови већа прослава 

просторије 

школе 

Рад са студентима чланови већа 

организација, 

извођење, 

анализа 

школа 

Недеља школског спорта 
одељенске 

старешине 
такмичења 

фискултурна 

сала, школско 

двориште 

Интегративни дан –Светски 

дан птица 10.5. 2023.год 
чланови већа 

планиран и 

организован 

цели наставни 

дан 

школа 

VI 

Лутка и луткарство као 

инструмент у настави у раду 

са децом- излагање 

савладаног програма 

стручног усавршавања 

Дијана Браковић презентација учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Анализа реализације плана 

рада већа и писање 

извештаја 

чланови већа , 

Данијела 

Радојичић 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

 

6.5 Програм рада стручног већа за разредну наставу од V до VIII разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Упознавање са акционим 

планом Стручног актива за 

развојно планирање 

Марија 

Петковић 

разговор, 

дискусија, 

евидентирање 

Наставничка 

канцеларија 

Упознавање са акционим 

планом Стручног тима за 

самовредновање рада школе 

Бојана 

Милосављевић 

презентација, 

разгивор 

Наставничка 

канцеларија 

Упознавање са акционим 

планом Стручног тима за 

инклузивно образовање 

Дијана  

Браковић 

презентација, 

разгивор 

Наставничка 

канцеларија 

Планирање и програмирање 

рада у школској  2022/23. год. 

чланови већа,  

Слађана 

Коматовић 

Планирање 
Наставничка 

канцеларија 

Усвајање плана рада већа чланови већа Договор 
Наставничка 

канцеларија 

Стручно усавршавање, online 

семинари,  предлог семинара 

из каталога за школску 

2022/2023.годину 

чланови већа 
разматрање, 

предлагање 

Наставничка 

канцеларија 

Дискусија и договор о 

областима самовредновања у 

предстојећој школскиј 

години 

чланови већа 

тим за 

самовредновање 

рада школе 

Дискусија 

договор 

Наставничка 

канцеларија 

Праћење стручне литературе. 

чланови већа,  

Слађана 

Коматовић 

Предлагање, 

разговор 

Наставничка 

канцеларија 

У току 

године 

Предложени семинари 

 

Предложени online семинари 

-Обука за запослене у 

предшколским установама – 

стварање сигурне и 

подстицајне средине за развој 

учења у вртићу 

-Обука „Безбедно коришћење 

дигиталне технологије – 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

превенција дигиталног 

насиља“ 

 

Семинари ван установе 

- K2 Аутистични спектар, 

хиперактивност, дислексија и  

 друге сметње – стратегије 

прилагођавања приступа и 

наставе 

- К2 Тешкоће у учењу и 

понашању у вртићу и школи 

– дисхармоничан развој код 

деце 

- К2 НТЦ и рана музичка 

сзимулација 

- Дани дефектолога 

- Семинари у организацији 

Центра за стручно 

усавршавање запослених у 

образовању 

- Етика и интегритет – 

Агенција за спречавање 

корупције 

Предложена литература 

- Приручник за сензорну 

интеграцију – како да 

помогнете свом детету са 

сметњама сензорне обраде, 

Nensi Peske и Lindyi Bil 

Присуствовање угледним 

часовима, презентацијама и 

предавањима 

Недеља школског спорта 

Наставници 

физичког 

васпитања 

Договор,прип

рема, 

организација  

Спортски 

терени 

X 

Светски дан пешачења и 

чистих руку 
Ема Николић 

Ликовна 

радионица и 

изложба 

ученичких 

радова 

Кабинет 

ликовне 

културе 

Посета спомен парку 

Шумарице – Велики школски 

час 

чланови већа 

Организација,

реализација 

посете 

Град, 

Спомен парк 

Светски дан јабуке Ема Николић Израда паноа Кабинет 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

ликовне 

културе 

XІ 

Кординација са СТИО у 

циљу идентификације 

ученика који имају потребу 

за ИОП-ом. 

Одељенске 

старешине, 

Кординатор 

СТИО 

Анализа 

извештај 

Наставничка 

канцеларија 

Светски дан љубазности Ема Николић Израда паноа 

Кабинет 

ликовне 

културе 

Приказ дидактичког 

материјала 
И.Јанковић 

Материјал, 

фотографије, 

записник,  

Учионица 

Приказ приручника“ Дете и 

сензорна интеграција“ 
М.Ракићевић 

Записник, 

припрема, 

фотографије 

Школа 

Приказ дидактичког 

материјала 
В.Петровић 

Материјал, 

фотографије, 

записник,  

Учионица 

Угледни час И.Јокић 
припрема 

реализација 
Учионица 

У току 

године 

Упознавање ученика четвртог 

разреда са наставницима који 

ће реализовати наставу у 

петом разреду 

Сања Радуловић 

наставници који 

ће реализовати 

наставу у петом 

разреду  

Договор,прип

рема, 

организација 

часа 

Учионица 

Вођење ученика на затворени 

базен 

И. Јокић 

А.Бајовић 
Посета Базен 

Припреме за Републичкo  

спортско такмичење  особа са 

инвалидитетом 

И. Јокић 

А.Бајовић 

Договор,прип

рема, 

организација  

Спортски 

терени 

Присуство спортским 

догађајима у граду са 

ученицима 

И. Јокић 

А.Бајовић 

Договор,прип

рема, 

организација  

Спортски 

терени 

 

Присуство чланова већа 

активностима везаним за 

интерно стручно 

усавршавање других чланова 

већа 

Чланови већа 

старијих разреда 

Присуство, 

евалуација 
Школа 

XІI 

Учешће у приредби поводом 

прославе Нове године и 

поделе пакетића. 

Чланови већа 

старијих разреда 

Договор,прип

рема, 

организација 

Наставничка 

канцеларија 

Угледни час Е.Николић 
припрема 

реализација 
Учионица 

Новогодишња радионица И.Милутиновић припрема Учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

реализација 

Приказ дидактичког 

материјала 
М.Микарић 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Учионица 

Приказ дидактичког 

материјала 
М.Стојковски 

Материјал, 

фотографије, 

записник,  

Учионица 

Припреме за обележавање 

Светог Саве 

Чланови већа 

старијих разреда 

Договор, 

припрема, 

организација 

просторије 

школе 

Сајам књига 
Чланови већа 

старијих разреда 
Посета 

Беогрдски 

сајам 

I 

Припреме за обележавање 

Светог Саве 

Чланови већа 

старијих разреда 

Договор, 

припрема, 

организација 

просторије 

школе 

Изложба ученичких 

ликовних радова поводом 

Светог Саве 

Ема Николић 
припрема, 

реализација 

просторије 

школе 

Обележавање дана Светог 

Саве 

Чланови већа 

старијих разреда 
Приредба школска сала 

Анализа реализације ИОП-а, 

пројекција за наредни период  

Одељенске 

старешине, 

Кординатор 

СТИО 

Анализа 
Наставничка 

канцеларија  

Зимски сусрети – Удружење 

учитеља Србије 

Чланови већа 

старијих разреда 

Дискусија 

презентација 
Град  

шесто

месеч-

но 

Анализа реализације плана 

рада већа и писање извештаја 

М. Ракићевић 

чланови већа 

анализа, 

извештај 

Наставничка 

канцеларија 

II 

Информисање родитеља о 

специфичним проблемима 

њихове деце и начину 

њиховог превазилажења 

Чланови већа 

старијих разреда 
Разговор 

Наставничка 

канцеларија 

Договор и припрема тестова 

за пробни завршни испит 

Одељенски 

старешина 

8.разреда 

предметни 

наставници 

Договор, 

припрема 

тестова 

Наставничка 

канцеларија 

Угледни час С.Коматовић 
припрема 

реализација 
Учионица 

Светски дан среће Ема Николић Израда паноа 

Кабинет 

ликовне 

културе 

III Организација и реализација Одељенски Договор, Учионица 



72 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

пробног завршног испита старешина 

8.разреда 

предметни 

наставници 

припрема, 

реализација 

испита 

IV 

Учешће на међународним 

инклузивним спортским 

сусретима 

Наставници 

физичке културе  
Учешће Котор 

Учешће на конкурсу поводом 

Светског дана здравља 
Ема Николић 

сликање 

ликовних 

радова на 

задату тему 

Кабинет 

V 

Узимање учешћа у прослави 

Дана школе 
Чланови  Прослава 

просторије 

школе 

Узимање учешћа 

обележавању Дана града 
Чланови већа 

Учешће на 

карневалу 

Град 

крагујевац 

Приказ приручника „Водич 

за развој говора“ 
И.Милутиновић 

припрема, 

организација, 

презентација, 

дискусија 

Кабинет 

Организација око припреме 

материјала за полагање 

завршног испита 

Одељенски 

старешина 

8.разреда 

предметни 

наставници 

Припрема 
просторије 

школе 

Угледни третман Т.Миловановић 
припрема 

реализација 
Кабинет 

Светски дан комшије Ема Николић Израда паноа 

Кабинет 

ликовне 

културе 

Приказ дидактичког 

материјала 
М.Стојковски 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Учионица 

Интегративни дан _ Светски 

дан птица 
Чланови већа 

Планиран и 

организован 

цели наставни 

дан 

Школа 

Угледни час М.Микарић 

Писана 

припрема, 

материјал, 

фотографије, 

евалуација 

Учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VI 

Изложба ученичких 

ликовних радова 
Ема Николић 

припрема, 

реализација 

просторије 

школе 

Радионица за ученике 

„Превенција насиља у  

школи“ 

С.Коматовић 

Извештај, 

фотографије, 

записник, 

дневник 

образовног 

рада 

Учионица 

Организација полагања 

завршног испита и полагање. 

Наставници и 

одељенски  

старешина 8. 

разреда 

Реализација Учионице 

Анализа реализације ИОП-

а,пројекција за наредни 

период подршком. 

Одењенске 

старешине, 

Кординатор 

СТИО 

Анализа 
Наставничка 

канцеларија  

Анализа реализације плана 

рада већа и писање извештаја 
М. Ракићевић 

анализа, 

извештај 

Наставничка 

канцеларија 

Обука за остваривање 

програма наставе и учења 

оријентисаног на процес и 

исходе учења 

Слађана 

Коматовић 
Обука 

Планирани 

простор 

 

  



74 

 

6.6 Програм рада стручног већа из области општеобразовних предмета 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

Планирање реализације наставних 

планова и програма, усвајање 

распореда часова и распореда 

дежурства ученика и наставника 

организација допунског рада и рада 

секција; 

подела наставних средстава и 

исказивање потреба за набавку 

нових; 

планирање извођења угледних 

часова и  

тематска корелација на нивоу 

Стручног већа и Одељенских  већа; 

Активност 

Упознавање са водичем за примену 

ревидираних индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима- Б. Милосвљевић 

Упознавање са листом индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима- Б. Милосвљевић 

Септембар-мај  

Онлајн обука „ Чувам те“ 

Чланови 

Стручног већа 

В.Терзић, 

И.Јокић, 

З.Маћић, 

А.Милосављевић, 

С.Ђорђевић, A. 

Бајовић 

E.Николић, Т. 

Миловановић, М. 

Танасковић  

председник 

Стручног већа М. 

Баралић 

Договор, 

планирање, 

анализа 

Школа 

X 

Анализа достављених планова; 

усаглашавање критеријума 

оцењивања; 

посета спомен- парку Шумарице; 

анализа предлога за успешну 

реализацију наставног процеса;   

угледни час- М. Баралић 

Упознавање са онлајн доступним 

ресурсима за васпитни и превенти 

рад образовно васпитним 

установама-Б.Милосављевић 

Чланови 

Стручног већа  

Б. Милосављевић 

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

XI 

Анализа успеха по предметима 

после првог класификационог 

периода; 

дискусија о реализацији наставних 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

планова и програма;  

мере за побољшање успеха и 

мотивација  

ученика; 

угледни час- С. Ђорђевић 

XII 

Уређење школског простора 

поводом Нове године( учионице, 

панои); 

сарадња са Стручни већем из 

области стручних предмета; 

реализација допунске наставе; 

анализа успеха ученика на крају 

првог  

полугодишта и мере за побољшање 

успеха 

угледни час- А. Бајовић 

интегративни дан- Међународни дан 

планина (11. 12.) 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

I 

Сарадња са другим Стручним 

већима у обележавању школске 

славе св. Сава; 

усаглашавање критеријума 

оцењивања и анализа остварености 

иоп-а  

угледни час- В. Терзић 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

II 

Анализа реализације програма и 

плана наставе општеобразовних 

предмета; 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

III 

Мере за побољшање успеха и 

мотивација  

ученика 

угледни час- Т. Миловановић 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

IV 

Анализа успеха ученика после 

трећег класификационог периода; 

преглед реализације наставних 

планова и програма; 

сарадња са  Стручним већем за 

област стручних предмета поводом 

организације матурских испита;  

угледни час- Е. Николић 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

V 

Анализа допунског рада; 

сарадња са другим Стручним већима 

поводом  обележавања Дана школе; 

интегративни дан- Недеља здравља 

уста и зуба (14. до 20. маја) 

угледни час- З.Маћић 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

VI 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта и анализа остварености 

иоп-а; 

процена реализације плана рада Већа  

припрема програма рада Стручног 

већа за 2023/ 2024. школску годину; 

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

VIII 

 

Преглед резултата уписа ученика за 

школску 2023-2024.годину; 

подела наставних предмета; 

план рада Стручног већа из области 

општеобразовних предмета   

Чланови 

Стручног већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног 

већа  

-стручно усавршавање наставника- Педагошки метод Марије Монтесори и његова 

примена у васпитнообразовном раду К: број 226; Приступи у прилагођавању садржаја 

деци са сметњама у развоју-активности по мери детета К. број 267; Употреба предмета и 

симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју К. бр 275 
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6.7 Програм рада стручног већа из области стручних предмета 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

Планирање реализације наставних 

планова и програма, усвајање 

распореда часова и распореда 

дежурства ученика и наставника 

организација допунског рада и рада 

секција; 

подела наставних средстава и 

исказивање потреба за набавку 

нових; 

планирање извођења угледних 

часова и  

тематска корелација на нивоу 

Стручног већа и Одељенских  већа; 

Упознавање са водичем за примену 

ревидираних индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима- Б. Милосвљевић 

Упознавање са листом индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима- Б. Милосвљевић 

Септембар-мај  

Онлајн обука „ Чувам те“ 

Чланови 

Стручног већа  

С. 

Игрутиновић, 

М. Баралић, 

В.Терзић, 

E.Николић, А. 

Тијанић, В. 

Величковић, Б. 

Милосављевић, 

председник 

Стручног већа 

А. 

Милосављевић 

Договор, 

планирање, 

анализа 

Школа 

X 

Анализа достављених планова; 

усаглашавање критеријума 

оцењивања; 

посета спомен- парку Шумарице; 

анализа предлога за успешну 

реализацију наставног процеса;   

Упознавање са онлајн доступним 

ресурсима за васпитни и превенти 

рад образовно васпитним 

установама-Б.Милосављевић 

угледни час- А. Тијанић 

Чланови 

Стручног већа  

Биљана 

Милосављевић 

Анализа 

разговор 

посета  

Школа  

XI 

Анализа успеха по предметима после 

првог класификационог периода; 

дискусија о реализацији наставних 

планова и програма;  

мере за побољшање успеха и 

Чланови 

Стручног већа  

Анализа 

 

Школа  
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

мотивација  

ученика; 

угледни час- М. Баралић 

XII 

Уређење школског простора поводом 

Нове године( учионице, панои); 

сарадња са Стручни већем из 

области општеобразовних предмета; 

реализација допунске наставе; 

анализа успеха ученика на крају 

првог  

полугодишта и мере за побољшање 

успеха 

интегративни дан- Међународни дан 

планина (11. 12.) 

угледни час- Весна Величковић 

Чланови 

Стручног већа  

Анализа 

планирање 

реализација  

Школа  

I 

Сарадња са другим Стручним већима 

у обележавању школске славе св. 

Сава; 

усаглашавање критеријума 

оцењивања и анализа остварености 

иоп-а  

Чланови 

Стручног већа  

планирање 

реализација 

анализа  

Школа  

II 

Анализа реализације програма и 

плана наставе стручних предмета; 

угледни час- В. Терзић, А. 

Милосављевић, С. Игрутиновић 

Чланови 

Стручног већа  

анализа 

реализација 

посета 

Школа  

III 

Мере за побољшање успеха и 

мотивација  

ученика 

Радионица- Е. Николић 

угледни час- Весна Величковић 

Чланови 

Стручног већа  

планирање 

реализација 

анализа 

Школа  

IV 

Анализа успеха ученика после трећег 

класификационог периода; 

преглед реализације наставних 

планова и програма; 

сарадња са  Стручним већем за 

област општеобразовних предмета 

поводом организације матурских 

испита и завршних испита;  

Чланови 

Стручног већа  

анализа 

планирање 

Школа  
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

V 

Анализа допунског рада; 

сарадња са другим Стручним већима 

поводом  обележавања Дана школе; 

интегративни дан- Недеља здравља 

уста и зуба (14. до 20. маја) 

угледни час- Е. Николић 

Чланови 

Стручног већа  

Анализа 

планирање 

реализација 

Школа  

VI 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта и анализа остварености 

иоп-а; 

процена реализације плана рада Већа  

припрема програма рада Стручног 

већа за стручне предмете за 2023/ 

2024. школску годину; 

Чланови 

Стручног већа  

анализа 

дискусија 

Школа  

VIII 

Преглед резултата уписа ученика за 

школску 2023-2024.годину; 

подела наставних предмета; 

план рада Стручног већа из области 

стручних  предмета   

Чланови 

Стручног већа  

анализа 

планирање 

Школа  

-стручно усавршавање наставника током школске године 

-стручно усавршавање наставника- Педагошки метод Марије Монтесори и његова 

примена у васпитнообразовном раду К: број 226; Приступи у прилагођавању садржаја 

деци са сметњама у развоју-активности по мери детета К. број 267; Употреба предмета и 

симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју К. бр 275, 

Етика и интегритет 
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6.8 Програм рада одељењских већа од  I до IV 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Упознавање са календаром 

васпитно-образовног рада за 

школску 2021/2022. годину 

одељењске 

старешине 

састанак, 

планирање 

наставничка 

канцеларија 

Усвајање плана рада 

одељењског већа 

одељењске 

старешине 

састанак, 

планирање 

наставничка 

канцеларија 

Организовање обавезне наставе, 

обавезних ваннаставних 

активности, изборних предмета 

и секција 

чланови већа 
састанак, 

планирање 

наставничка 

канцеларија 

Израда распореда часова 
одељењске 

старешине 

састанак, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

Предлог набавке наставних 

средстава и дидактичког 

материјала 

чланови већа 
састанак, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

IX 

Организовање родитељских 

састанака и избор члана за 

Савет родитеља 

одељењске 

старешине
 састанак

 
Учионица

 

Упознавање већа са структуром 

уписаних ученика 

стручна 

служба, 

наставници
 

извештај, 

разговор
 Учионица 

Упознавање са социјалним, 

породичним и здравственим 

условима ученика  

стручна 

служба, 

наставници 

извештај, 

разговор 
Учионица 

Избор ученика за секције чланови већа договор Учионица 

IX-VI 

Идентификовање ученика који 

ће бити обухваћени 

индивидуализацијом и имају 

потребу за израдом ИОП-а 

чланови 

одељењских 

већа, стручни 

тим за 

инклузивно 

образовање 

састанак Учионица 

август-

новембар 

Примена плана транзиције за 

ученике првог разреда 

одељењски 

старешина 

првог разреда 

разговор, 

демонстра-

ција 

Школа 

X 

Идентификација ученика који 

ће бити обухваћени планом 

превенције напуштања 

школовања 

одељењске 

старешине, 

наставници  

тестови, 

разговори, 

интервјуи 

Школа 

XI 

Успех и дисциплина на крају 

првог класификационог 

периода 

одељењске 

старешине 
извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације планова 

рада, наставних дана, часова  
чланови већа 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Предлог мера за побољшање 

успеха 
чланови већа дискусија 

наставничка 

канцеларија 

Организовање родитељског 

састанка 

одељењске 

старешине 
састанак Учионица 

Анализа мера подршке и 

потребе за променама 
чланови већа 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

XII 

Успех и дисциплина на крају 

првог полугодишта 
чланови већа извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације планова 

рада, наставних дана, часова 
чланови већа 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Организовање родитељског 

састанка 

одељењске 

старешине 

састанак Учионица 

Евалуација активности 

предвиђене планом транзиције 

чланови већа 

првог разреда 

анализа, 

дискусија, 

мере 

наставничка 

канцеларија 

Тромесеч

но, полу-

годишње 

Анализа реализације ИОП-а и 

пројекција за наредни период 

Стручни тим 

за ИОП, 

координатор 

тимова 

за 

пружање 

додатне 

подршке 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

II 
Предлог мера за побољшање 

успеха 

одељењске 

старешине 
дискусија 

наставничка 

канцеларија 

Шесто-

месечно 

Анализа реализације плана рада 

већа и писање извештаја 

Данијела 

Радојичић, 

одељењске 

старешине 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

IV 

Успех и дисциплина на крају 

трећег класификационог 

периода  

чланови већа извештај 
наставничка 

канцеларија 

Евалуација активности 

предвиђених планом превенције 

напуштања школовања 

чланови већа 

анализа, 

дискусија, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

Сарадња са родитељима 

одељењске 

старешине, 

соц.радник 

информи-

сање, 

презентаци

-ја,  

предавања 

наставничка 

канцеларија 

Предлог мера за побољшање 

успеха 
чланови већа 

предлагање 

дискусија 

наставничка 

канцеларија 

Организовање родитељског 

састанка 

одељењске 

старешине 
састанак Учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

V Организација излета чланови већа 
Реализациј

а анализа 

Еко парк 

„Илине воде" 

VI 

Анализа успеха и дисциплине 

на крају школске године 
чланови већа 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације планова 

рада, наставних дана, часова 
чланови већа 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Предлози за похвале ученика чланови већа 
предлагање

,дискусија 

наставничка 

канцеларија 

Одржавање родитељског 

састанка 

одељењске 

старешине 
састанак Учионица 

Предлог излета за наредну 

школску годину 
чланови већа 

састанак, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

 

6.9 Програм рада одељенских већа од V до VIII разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Упознавање са календаром 

васпитно-образовног рада за 

школску 2022/2023. годину 

одељенске 

старешине 

састанак, 

планирање 

наставничка 

канцеларија 

Усвајање плана рада 

одељенског већа 

одељенске 

старешине 

састанак, 

планирање 

наставничка 

канцеларија 

Договор о распореду часова 
одељенске 

старешине 

састанак, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

Организација наставе у складу 

са препорукама МП о 

поступању за време пандемије 

одељенске 

старешине 

састанак, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

Организовање обавезне 

наставе, обавезних 

ваннаставних активности, 

изборних предмета и секција 

одељенске 

старешине
 састанак

 
Учионица

 

IX 

Анкетирање родитеља за савет 

родитеља и одржавање 

родитељских састанка 

одељенске 

старешине 
 састанак

 
Учионица 

Усвајање распореда часова 
одељенске 

старешине 

састанак, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

Анкетирање ученика за 

ученички парламент 

одељенске 

старешине 
извештај 

наставничка 

канцеларија 

Договор око организовања 

екскурзије 

одељенске 

старешине
 састанак

 наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

X 

Укључивање ученика у 

додатни, допунски рад и 

секције 

одељенске 

старешине 
договор  Учионица 

Посета спомен парку 

Шумарице – манифестација 

Велики школски час 

Чланови свих 

већа на нивоу 

школе 

Организација 

реализација 

посета 

Спомен парк 

Шумарице 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

XІ 

Успех и дисциплина на крају 

првог класификационог 

периода  

одељенске 

старешине 
извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације 

наставних планова рада, 

наставних дана и фонда часова 

одељенске 

старешине 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Одржавање родитељских 

састанака 

одељенске 

старешине 
састанак Школа 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

XII 

Предузимање мера за 

побољшање успеха ученика  

одељенске 

старешине 
састанак Школа 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

I 

Анализа рада ученика и 

постигнутих резултата на 

крају првог полугодишта  

одељенске 

старешине  

анализа, 

извештај  

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације 

наставних планова рада, 

наставних дана и фонда 

одељенске 

старешине 

предлози, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

Анализа рада додатне и 

допунске наставе и часова 

слободних активности  

одељенске 

старешине 
састанак учионица  

Предлози за похвале ученика 
одељенске 

старешине 

предлози, 

договор 

наставничка 

канцеларија 

Организовање родитељских 

састанака на крају 

полугодишта  

одељенске 

старешине 
састанак Учионица 

Анализа реализације ИОП-а и 

пројекција актвности за 

наредни период 

одељенске 

старешине, 

кординатор 

ТИО 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

II 

Предузимање мера за 

побољшање успеха ученика  

одељенске 

старешине 
састанак 

наставничка 

канцеларија 

Сусрети одељенских заједница 
одељенске 

старешине 
радионица 

простор 

интерната 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

шесто-

месечно 

Анализа реализације плана 

рада већа и писање извештаја 

Председник 

актива 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

III 

Сарадња са родитељима 
одељенске 

старешине 
разговор Учионице 

Припрема пробног завршног 

испита 
М.Микарић састанак 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

IV 

Анализа рада ученика, 

постигнутих резултатаи 

дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

одељенске 

старешине 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације 

наставних планова рада, 

наставних дана и фонда 

одељенске 

старешине 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Предлог мера за побољшање 

успеха 

одељенске 

старешине 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

V 

Анализа рада ученика, 

постигнутих резултатаи 

дисциплине на крају школске 

године за ученике осмог 

разреда 

одељенске 

старешине  

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа степена коришћења 

дидактичког материјала и 

сачињавање предлога за 

наредну школску годину 

одељенске 

старешине 

предлагање, 

дискусија 

наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

VI 

Анализа реализације ИОП-а и 

пројекција актвности за 

наредни период  

одељенске 

старешине, 

кординатор 

СТИО 

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Анализа рада ученика, 

постигнутих резултатаи 

дисциплине на крају школске 

године 

одељенске 

старешине  

анализа, 

извештај 

наставничка 

канцеларија 

Организовање родитељских 

састанака на крају године 

одељенске 

старешине 
састанак Учионица 

Предлози за похвале ученика Наставници разговор 
наставничка 

канцеларија 

Припрема завршног испита Наставници разговор 
наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације наставе 

на даљину – два пута у току 

месеца 

одељенске 

старешине
 

Анализа, 

извештај
 

наставничка 

канцеларија 

У току 

школске 

године 

Израда плана транзиције за 

ученике 8.разреда 

Чланови 

одељенског 

већа  

Израда плана Учионица 

Идентификација ученика који 

су у ризику од раног 

напуштања образовања 

Чланови 

одељенског 

већа 

састанак Учионица 

Примена плана превенције за 

ученике који су у ризику од 

раног напуштања образовања 

Чланови 

одељенског 

већа 

Израда Учионица 

Упознавање одељенског већа 

са ученицима  који ће бити 

обухваћени 

индивидуализацијом и имају 

потребу за израдом ИОП-а 

одељенске 

старешине, 

кординатор 

СТИО 

састанак 
наставничка 

канцеларија 
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6.10 Програм рада одељенских већа средње школе 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Утврђивање плана рада 

одељенског већа 

В. Терзић 

М.Баралић, 

В.Величковић, 

С.Ђорђевић, 

А.Милосављевић, 

А.Тијанић, 

С.Игрутиновић 

састанак, планирање наставничка 

канцеларија 

Израда распореда 

часова и распореда 

дежурства 

 

В. Терзић 

М.Баралић, 

В.Величковић, 

С.Ђорђевић, 

А.Милосављевић, 

А.Тијанић, 

С.Игрутиновић 

састанак, планирање наставничка 

канцеларија 

Организовање обавезне 

наставе, обавезних 

ваннаставних 

активности, изборних 

предмета и секција 

В. Терзић 

М.Баралић, 

В.Величковић, 

С.Ђорђевић, 

А.Милосављевић, 

А.Тијанић, 

С.Игрутиновић 

састанак, договор наставничка 

канцеларија 

IX 

Упознавање већа са 

бројем уписаних 

ученика према 

образовним профилима 

Б. Милосављевић 

А. Милосављевић 

састанак учионица 

Упознавање са 

социјалним,породичним 

и здравственим 

статусом ученика 

Б. Милосављевић 

Одељенске 

старешине 

састанак, договор наставничка 

канцеларија 

Израда плана допунске 

наставе 

Одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници 

састанак, договор наставничка 

канцеларија 

Организовање 

родитељских састанака 

Одељенске 

старешине 

састанак наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Упознавање ученика са 

организацијом рада 

школе 

Упознавање са водичем 

за примену 

ревидираних 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне жртве 

трговине људима- Б. 

Милосвљевић 

Упознавање са листом 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне жртве 

трговине људима- Б. 

Милосвљевић 

Одељенске 

старешине 
састанак 

наставничка 

канцеларија 

IX-VI 

Упознавање одељенског 

већа  са ученицима  који 

ће бити обухваћени 

индивидуализацијом и 

имају потребу за 

израдом ИОП-а 

одељенске 

старешине, 

Дијана Браковић 

састанак наставничка 

канцеларија 

X 

Утврђивање распореда 

писмених задатака 

Наставници 

српског језика,  

математике и 

енглеског језика 

Планирање, дискусија 

Утврђивање 

распореда 

писмених 

задатака 

Сарадња са родитељима 
Одељенске 

старешине 
Разговор, предавање 

Сарадња са 

родитељима 

Избор ученика за 

секције 

Упознавање са онлајн 

доступним ресурсима за 

васпитни и превенти 

рад образовно 

васпитним установама-

Б.Милосављевић 

Предметни 

наставници 

Договор 

 

Избор 

ученика за 

секције 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Реализација екскурзије 

В. Терзић 

М.Баралић, 

В.Величковић, 

С.Ђорђевић, 

А.Милосављевић, 

А.Тијанић, 

С.Игрутиновић 

Екскурзија 
Реализација 

екскурзије 

XІ 

Успех и дисциплина на 

крају првог 

класификационог 

периода  

одељенске 

старешине 

извештај наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације 

наставних планова рада, 

наставних дана и фонда 

часова 

одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници 

анализа, извештај наставничка 

канцеларија 

Одржавање 

родитељских састанака 

одељенске 

старешине 

састанак Школа 

XII-I 

Предлози за похвале 

ученика 

Одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници 

Предлози, договор 
Наставничка 

канцеларија 

Родитељски састанак 
Одељенске 

старешине 
Састанак Учионица 

Договор о потребном 

школском прибору и 

уџбеницима 

Предметни 

наставници 
Предлози,анализа,договор 

Наставничка 

канцеларија 

XII-I 

Анализа рада ученика и 

постигнутих резултата 

на крају првог 

полугодишта  

одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници  

анализа, извештај  наставничка 

канцеларија 

Анализа реализације 

наставних планова рада, 

наставних дана и фонда 

одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници  

предлози, договор наставничка 

канцеларија 

Анализа рада додатне и 

допунске наставе и 

часова слободних 

активности  

одељенске 

старешине 

састанак учионица  

Организовање 

родитељских састанака 

на крају полугодишта  

одељенске 

старешине 

састанак Учионица 

Анализа реализације 

ИОП-а и пројекција 

актвности за наредни 

одељенске 

старешине 

анализа, извештај наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

период 

II 

Предузимање мера за 

побољшање успеха 

ученика  

одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници  

састанак наставничка 

канцеларија 

Сарадња са родитељима 
Одељенске 

старешине 

Информисање, 

презентација 
Учионица 

шесто-

месечно 

Анализа реализације 

плана рада већа и 

писање извештаја 

одељенске 

старешине 

анализа, извештај наставничка 

канцеларија 

III 

Предлог ученика за 

одлазак на сајам 

образовања 

Одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници 

Договор 
Наставничка 

канцеларија 

IV 

Успех и дисциплина на 

трећем 

класификационом 

периоду 

Одељенске 

старешине 
Анализа 

Наставничка 

канцеларија 

 Родитељски састанак 
Одељенске 

старешине 
Састанак  Учионица 

Предлог мера за 

побољшање успеха 

Одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници 

Подлози, дискусија 
Наставничка 

канцеларија 

Договор у вези са 

почетком припрема за 

матурски испит 

Одељенске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Састанак, договор 
Наставничка 

канцеларија 

V 

Анализа успеха и 

дисциплина ученика на 

крају 3.и 4.год-завршни 

разреди 

З.Маћић, 

С.Игрутиновић 
Извештај 

Наставничка 

канцеларија  

Организација завршних 

испита и матурских 

испита 

Предметни 

наставници 

Састанак, договор Наставничка 

канцеларија  

Договор у вези са 

прославом Дана школе 

Наставници 

средње шкле 

Састанак, договор Наставничка 

канцеларија  

VI 

Организација матурске 

вечери 

Одељенске 

старешине 

Договор Наставничка 

канцеларија 

Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

школске године 

Одељенске 

старешине и 

остали предметни 

Извештај Наставничка 

канцеларија 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

наставници 

Анализа реализације 

планова рада, наставних 

дана, практичне 

наставе, допунске 

наставе 

Одељенске 

старешине 
Извештај 

Наставничка 

канцеларија 

Предлози за похвале и 

награде ученика 

Одељенске 

старешине и 

остали предметни 

наставници 

Предлози, дискусије 
Наставничка 

канцеларија 

Одржавање 

родитељског састанка 

Одељенске 

старешине 
Састанак Учионица 

Предлог екскурзије за 

школску 2022/ 2023. 

год. 

Чланови већа Састанак, договор 
Наставничка 

канцеларија 

 

 

6.11 Програм рада Школског одбора 

У периоду од 24.01.2022 године дo 01.09.2022. године, Школски одбор Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу одржао је 5 седница. 

 

Дана 28.02.2022. године одржана је 35. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

-Усвојен је Годишњи финансијски извештај Школе са домом за ученике  

оштећеног слуха у Крагујевцу за 2021.годину. 

- Усвојен је  Извештај о остваривању годишњег плана рада Школе  за период август – 

фебруар 2021-2022 год. 

- Усвојен је Извештај рада директора школе за период септембар 2021. Год фебруар 

2022.год. 

- Донет је Анекс школског програма Школе са домом за ученике оштећеног слуха. 

- Донет је  Статут Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

- Донет је  Правилник о раду Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

- Донет је Правилник о испитима Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу. 

 

Дана 21.04.2022.  године одржана је 36. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

-Усвојен је извештај о успеху и дисциплини ученика Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају трећег класификационог периода за школску 2021-

2022 годину. 
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-  Донет је Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања 

архивске грађе и документарног материјала 

- Донет је Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената 

- Донета је Листа категорија документованог материјала са роковима чувања. 

- Донет је Правилник о буџетском рачуноводству Школе са домом за ученике оштећеног 

слуха у Крагујевцу 

Дана 13.06.2022.  године одржана је заједничка  седница старог сазива Школског одбора и 

прва конститутивна седница новог сазива Школског одбора Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

- За председника Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу, изабран је Јокић Игор, професор физичке културе из Крагујевца, представник 

запослених. 

 

- За заменика председника Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног слуха 

у Крагујевцу, изабран је Бајовић Александар, професор физичке културе из Крагујевца, 

представник запослених.   

. 

-Донета је одлука да се Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу пријави 

за учешће у Пројекту «Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка-

Учимо сви заједно», који спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

УНИЦЕФ уз подршку Делегације Европске уније у Србији. 

 

Дана 30.06.2022.  године одржана је друга седница новог сазива  Школског одбора Школе 

са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

- Усвојен је  Извештај о успеху и дисциплини ученика Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха на крају школске 2021/2022.године 

- Усвојен је  Извештај о резултатима завршног испита за ученике осмог разреда основне 

школе и завршних и матурског испита за ученике завршних разреда средње школе при 

Школи са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу,  школске 2021/2022.године 

- Донешен је  Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу за период 2022-2026.година. 

-Донешен је  Пословник о раду Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног 

слуха у Крагујевцу. 

 

Дана 26.08.2022.године одржана је трећа седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу.  

На овој седници Школског одбора: 

- Дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Школе са 

домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу; 

- Донет је Анекс Школског програма за III разред основне школе за предмет“Дигитални 

свет“; 
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- Донет је Правилник о  вредновању сталног стручног усавршавања у Школи са домом за 

ученике оштећеног слуха 

 

 

6.12 Програм рада Савета родитеља 

Савет родитеља за школску 2022-23.  годину чине: 

Име и презиме Представник одељења 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

Јелена Ђокић / 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Марија Аксентијевић I/1 разред 

Никола Ђаловић I/2 разред 

Јелица Митровић II разред 

Марија Лазаревић III разред 

Александра Врачаревић IV разред 

Ненад Веселиновић V разред 

Ненад Стојановић VІ разред 

Снежана Вучићевић VIІ разред 

Слађан Орловић VIII/1 разред 

Тања Јекић VIII/2 разред 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Јелена Лазаревић I/1 

Дејан Милановић I/2 

Снежана Петровић ІI/1 

Дејан Живановић II/2 

Милица Срећковић III/1 

Милка Зиндовић ІІІ/2 

Марина Ђорђевић IV/1 

 

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

активност време реализације место Носиоци 

-Конституисање 

новог Савета 

родитеља, избор 

председника, 

потпредседника 

-Извештај 

председника Савета 

родитеља из 

претходног сазива о 

раду у протеклој 

Септембар   Просторија за 

састанке 

Савет родитеља, 

директор школе, 

секретар школе, 

стручна служба 

школе 
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активност време реализације место Носиоци 

школској години. 

-Права и обавезе 

чланова Савета 

родитеља. 

-Упознавање са 

извештајем о 

остваривању 

Годишњег плана 

рада школе за 

школску 2021/2022. 

годину. 

- Упознавање са 

извештајем о раду 

директора за период 

фебруар-август 

школске 2021/2022. 

године 

- Предлог програма 

рада Савета 

родитеља  за 

школску 2022/2023. 

годину  

-Разматрање 

предлога Годишњег 

плана рада за 

школску 2022/2023. 

годину. 

-Планирање 

активности родитеља 

у школској 

2022/2023. години. 

-Упознавање чланова 

Савета родитеља са 

планираним 

активностима 

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање-право на 

ИОП, поступак, 

израда ИОП-а 

-Планиране 

превентивне 

активности Тима за 

заштиту од 
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активност време реализације место Носиоци 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

-Упознавање чланова  

Савета родитеља са 

Акционим планом 

РПШ-а 

-Упознавање са 

акционим планом 

самовредновања 

-избор представника 

за Локални савет 

родитеља 

-Анализа успеха 

после првог 

класификационог 

периода 

-Договор око 

реализације 

планираних 

активности родитеља 

-Извештај о 

реализацији излета 

Новембар/ Децембар Просторија за 

састанке 

 

Руководство Савета 

родитеља,  

директор школе, 

стручна служба 

школе  

-Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Јануар/фебруар   

-Извештај директора 

о актуелним 

дешавањима у школи 

-Упознавање са 

извештајем о 

остваривању 

Годишњег плана 

школе за период 

септембар-фебруар 

школске  2022/2023. 

годину. 

- Упознавање са 

извештајем о раду 

директора за период 

септембар- фебруар 

школске 2022/2023. 

године 

-Договор око 

Фебруар Просторија за 

састанке 

Руководство Савета 

родитеља,  

директор школе, 

стручна служба 

школе 
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активност време реализације место Носиоци 

реализације 

планираних 

активности родитеља 

-Редовност  

похађања наставе и 

смањење изостанака 

-Професионална 

интересовања 

ученика VIII разреда 

-Актуелна дешавања 

у школи 

-Договор око 

реализације 

планираних 

активности родитеља 

Mарт   Просторија за 

састанке 

Руководство Савета 

родитеља,  

директор школе, 

стручна служба 

школе 

 -Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

- Резултати пробног 

завршног испита 

ученика осмог 

разреда 

- Изјашњавање о 

присуству 

родитеља/посматрача 

завршном испиту 

ученика осмог 

разреда 

-Договор око 

реализације 

планираних 

активности родитеља 

-Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину 

Април / мај  Просторија за 

састанке 

Руководство Савета 

родитеља,  

директор школе, 

стручна служба 

школе 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају године и 

реализација 

завршног испита 

-Извештај о успеху 

ученика на 

Јун Просторија за 

састанке 

Руководство Савета 

родитеља,  

директор школе, 

стручна служба 

школе 
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активност време реализације место Носиоци 

такмичењима 

-Извештај о 

реализацији излета 

-упознавање чланова 

Савета родитеља са 

активностима Тима 

за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

-Анализа рада Савета 

родитеља 

-Предлог програма 

рада Савета 

родитеља  за наредну 

школску годину  

-Договор око 

реализације 

планираних 

активности родитеља 

 

 

6.13 Програм рада Стручног актива за развојно планирање 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

-Израда Евалуације АП-а за школску 

2021-2022. год;  

-Израда акционог плана РПШ-е за 

2022/23.год. 

-Подела АП-а, за школску 2022/23.год.  

председницима стручних већа 

М.Баралић 

М.Петковић   

С.  Радуловић 

Б. 

Милосављевић 

куцање, 

штампање 

састанци 

школа 

IX 

-Презентовање АП-а, за школску 

2022/23. год.  на седници педагошког 

колегијума, Савету родитеља и 

Ђачком парламенту.   

-Презентовање на седници  Школског 

одбора Евалуације АП-а за школску 

2021/22 год; акционог плана РПШ-е за 

2022/23.год. 

-Сарадња са представником локалне 

самоуправе, ради презентовања 

ресурса и рада школе и унапређења 

рада Тима. 

Ј. Јаковљевић састанци школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

X 

-Координација са директором и 

секретаром око реализације 

приоритета ангажовања психијатра 

или психолога за децу са проблемима . 

- Координација са директором и 

секретаром око реализације 

приоритета реконструкција 

фискултурне сале 

М. Петковић 

Д.Радојчић     

Б. 

Милосављевић 

разговор, 

праћење, 

дискусије, 

састанци 

школа 

XI 

-Координисање са Саветом родитеља 

ради реализација активности родитеља 

у школи 

М. Баралић 

родитељи  

Б. 

Милосављевић 

дискусије, 

састанци, 

праћење 

школа 

XII 

-Координација са Тимом против 

насиља, злостављања и занемаривања 

ради реализације упознавања ученика, 

родитеља и запослених са важним 

контактима у случају насиља. 

 -Координација са предсеницима и 

члановима  већа средње школе око 

реализације активности везане за 

одржавање интегративног дана –

Светски дан Планина 

С. Радуловић 

Д.Радојчић 

консултације

, састанци 

школа 

I 

- Анализа реализованих активности и 

писање извештаја. 

-Стручно усавршавање наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

похађањем акредитованих семинара 

(on line) 

М. Петковић 

С.Ђорђевић 

С.  Радуловић 

Б. 

Милосављевић 

Д.Радојчић 

писање, 

консултације 

школа 

II 

-Сарадња са Tимом за пројекте ради 

реализације пројекта реконструкције 

фискултурне сале, набавке рукохвата 

и косе електромоторне рампе. 

С.ЂорђевићЈ. 

Јаковљевић 

консултацијe

,састанци, 

писање 

школа 

III 

-Сарадња са Сервисним центром око 

сарадње са школама 

Србијанка 

Ђорђевић  

консултације

, састанци, 

писање 

школа 

IV 

-Консултације са разредним 

старешином и педагогом око 

организације завршног испита 

Д.Радојчић Б. 

Милосављевић 

Ј. Јаковљевић 

састанци, 

консултације 

школа 

V 

- Прикупљање података и матерјала за 

израду евалуације акционог плана 

РПШ-е 

-Координација са предсеницима и 

члановима  већа нижих и виших 

сви чланови 

САРП-а 

консултације

, састанци 

школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

разреда око реализације активности 

везане за одржавање интегративног 

дана –Светски  дан Птица 

- Координација са предсеницима и 

члановима  већа средњих школе око 

реализације активности везане за 

одржавање интегративних дана-

Недеља здравља уста и зуба  

VI 

 -Анализа и систематизација података 

за израду евалуације АП за школску 

2022-2023.год. 

-Писање извештаја о реализацији 

програма рада САРП-а за крај 

школске године 2022/2023. године. 

-Писање акционог плана РПШ-е за 

школску 2023/2024.год. 

сви чланови 

САРП-а 

М. Петковић 

дискусије, 

састанци 

школа 

 

 

6.14 Програм рада Стручног актива за развој школског програма 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

Израда програма рада за школску 

2022/2023. годину и разматрање 

измена и допуна Наставног плана и 

програма 

Израда ИОП-а за ученике основе и 

средње школе 

Биљана 

Милосављевић

Ана 

Милосављевић 

 

прикупљање 

података, рад 

на рачунару 

школа 

X 

Разматрање измена и допуна Закона о 

основном и средњем образовању који 

се односе на Школски програм и 

усклађивање Школског програма са 

законом 

Израда ИОП-а за ученике основе и 

средње школе 

Стојковски 

Миња, 

Виолета 

Терзић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података 

школа 

XI 

Разматрање измена и допуна Закона о 

основном и средњем образовању који 

се односе на Школски програм и 

усклађивање Школског програма са 

законом 

Александар 

Тијанић,  

Ивана 

Јанковић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података 

школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

XII 

Евалуација ИОП-а првог полугодишта 

Израда ИОП-а за ученике основне и 

средње школе 

Марија 

Микарић, 

Биљана 

Милосављевић 

Ана 

Милосављевић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података, 

састанак 

школа 

I 

Анализа рада тима на крају првог 

полугодишта и писање извештаја 

Биљана 

Милосављевић 

Ана 

Милосављевић 

извештај, 

састанак 

школа 

II 

Разматрање измена и допуна Закона о 

основном и средњем образовању који 

се односе на Школски програм и 

усклађивање Школског програма са 

законом 

Стојковски 

Миња Виолета 

Терзић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података 

школа 

III 

Разматрање измена и допуна Закона о 

основном и средњем образовању који 

се односе на Школски програм и 

усклађивање Школског програма са 

законом 

Александар 

Тијанић, 

Марија 

Микарић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података 

школа 

IV 

Разматрање измена и допуна Закона о 

основном и средњем образовању који 

се односе на Школски програм и 

усклађивање Школског програма са 

законом 

Биљана 

Милосављевић 

Ана 

Милосављевић

Ивана 

Јанковић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података, 

састанак 

школа 

V 

Евалуација ИОП-а за завршне разреде 

основне и средње школе 

Стојковски 

Миња  

Виолета 

Терзић 

рад на 

рачунару, 

прикупљање 

података 

школа 

VI 

Евалуација ИОП-а другог 

полугодишта 

Израда ИОП-а за ученике основне и 

средње школе за школску 

2023/2024.годину 

Извештај о раду тима, припреме за 

организацију рада у новој школској 

години 

 

Ана 

Милосављевић 

Биљана 

Милосављевић 

извештај, 

прикупљање 

података,  

састанак, 

дискусија 

школа 
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6.15 План рада Тима за инклузивно образовање 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Израда плана рада тима 

за ИО 

Израда Акционог плана 

Д,Браковић 

Данијела 

Радојичић 

В.Терзић 

Израда 

документације, 

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

VIII 

Координација  ТИО 

наше школе и  редовних 

школа чији ученици 

добијају  додатну 

подршку 

Д. Браковић 

Слађана 

Коматовић 

Б. Милосављевић 

састанак, 

евиденција 

просторије 

школе 

VIII  

IX 

Координација са САРП-

ом,Сервисним центром 

за пружање подршке 

деци са развојним 

проблемима у редовном 

систему 

образовања,Тимом за 

пројекте,Тимом за 

школски маркетинг, 

Тимом за 

самовредновање, Тимом 

за заштиту деце од 

насиља,Активом за 

развој школског 

програма,Тимом за 

професионалну 

орјентацију,одељенским 

старешином осмог 

разреда ( активности 

везане за пробни 

тавршни испит) 

Слађана 

Коматовић 

Данијела 

Радојичић 

састанак, 

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

IX 

Координација са 

одељенским већима и 

предшколском 

установом у циљу 

идентификације ученика 

који имају потребу за 

индивидуализацијом, 

ИОП-ом. 

С.Мијатовић 

састанак 

одељенског 

већа на којем 

присуствује 

члан ИО тима,     

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

Формирање тимова 

додатну подршку 
 

састанак, 

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 
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Информисање Савета 

родитеља о правима 

ученика на израду ИОП-

а, примени и 

вредновању. 

Б. Милосављевић 

састанак, 

разговор, 

присуство 

просторије 

школе 

X 
Ажурирање базе 

података 
С.Мијатовић 

прикупљање, 

евидентирање 

просторије 

школе 

XI 

Кординација са 

социјалним радником и 

стручним сарадником 

В.Терзић 

састанак, 

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

IX- VI 

Kоординација са 

Тимовима за пружање 

додатне подршке, 

вредновање и предлог 

изменa и допунa  ИОП-а  

Усвајање предлога ИОП-

тима за додатну подршку  

С.Коматовић 

 

директор 

састанак ИО 

тима      

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

XII 

Праћење реализације 

активности везаних за 

Школски план акције за 

инклузивно образовање 

за школску 2022/2023 

год.   

В.Терзић 

Данијела 

Радојичић 

писање 

извештаја, 

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

I-II 

Координација са САРП-

ом,Сервисним центром 

за пружање подршке 

деци са развојним 

проблемима у редовном 

систему 

образовања,Тимом за 

пројекте,Тимом за 

школски маркетинг, 

Тимом за 

самовредновање, Тимом 

за заштиту деце од 

насиља, Активом за 

развој школског 

програма,Тимом за 

професионалну 

орјентацију,одељенским 

старешином осмог 

разреда ( активности 

везане за пробни 

тавршни испит) 

Б.Милосављевић 

састанак,  

писање 

извештаја 

просторије 

школе 

II 
Израда извештаја рада  

Тима за ИО 
Д. Браковић 

дискусија, 

састанак,  

просторије 

школе 
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писање 

извештаја 

 

II 

Координација ТИО наше 

школе и  редовних школа 

чији ученици добијају  

додатну подршку 

С. Коматовић 

дискусија, 

састанак,  

евиденција 

 

просторије 

школе 

III 

Праћење реализације 

активности везаних за 

Школски план акције за 

инклузивно образовање 

за школску 2022/2023 

год.   

Д. Браковић 

С. Коматовић 

писање 

извештаја, 

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

V-VI 

Координација са САРП-

ом,Сервисним центром 

за пружање подршке 

деци са развојним 

проблемима у редовном 

систему 

образовања,Тимом за 

пројекте,Тимом за 

школски маркетинг, 

Тимом за 

самовредновање, Тимом 

за заштиту деце од 

насиља,Активом за 

развој школског 

програма,Тимом за 

професионалну 

орјентацију,одељенским 

старешином осмог 

разреда ( активности 

везане за пробни 

тавршни испит) 

Б.Милосављевић 

дискусија, 

евиденци, 

састанак   

Просторије 

школe 

VI 

Израда извештаја рада  

Тима за инклузивно 

образовање 

Д. Браковић 
писање 

извештаја 

просторије 

школе 

Координација ТИО наше 

школе и  редовних школа 

чији ученици добијају  

додатну подршку 

С.Коматовић 

Д. Браковић 

састанак,  

дискусија, 

евиденција 

просторије 

школе 

Евалуација активности 

везаних за Школски план 

акције за инклузивно 

образовање за 2022/2023 

Д. Браковић 

С.Коматовић 

С.Мијатовић 

састанак,  

дискусија, 

писање 

извештаја 

просторије 

школе 

Координација са Д. Браковић дискусија, просторије 
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Тимовима за додатну 

подршку и израда плана 

подршке за наредну 

школску годину. 

С. Коматовић 

Б.Милосављевић 

евиденција школе 

 

 

6.15.1 Индивидуални образовни план 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

Праћење развоја и 

напредовање 

детета(ученик не 

остварује очекиване 

исходе образовања и 

васпитања), 

прикупљање података 

и формирање 

документације и 

израда педагошког 

профила 

детета(образац 2) 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници,  

педагог, 

васпитачи 

Посматрањем, 

разговором, 

прикупљањем 

података кроз 

реализацију 

школских 

активности и 

остваривање 

очекиваних исхода 

образовања и 

васпитања 

просторије 

школе 

X 

У току 

године 

 

Израда 

индивидуализације 

(образац 3) 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници,  

педагог, 

васпитачи     

родитељ 

израда 

документације 

просторије 

школе 

   XI 

У току 

године 

Вредновање 

индивидуализације 

(образац 5-други део) 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници,  

педагог, 

васпитачи      

дискусија, 

евиденција    

посматрање 

просторије 

школе 

IX 

У току 

године 

Предлог за израду 

ИОП-а  

 

Родитељппотписује 

сагласност за израду 

ИОП-а (образац 6) 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници,  

педагог, 

васпитачи     

родитељ 

Састанак на коме се 

утврђују подручја у 

којима постоји 

потреба за додатном 

подршком у 

образовању и 

васпитању 

просторије 

школе 

X 

Одељенски 

старешина доставља 

предлог тимова за 

Тим за ИО 

Одељенске 

старешине 

евидентирањем 
просторије 

школе 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

додатну подршку 

Тиму за ИО 

У току 

године 

 

Тим за ДП израђује 

ИОП који садржи 

образац 1,2,3,4,5,6( 

пре предаје). На крају 

школске године ИОП 

садржи и обрасце 2 и 

6 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници,  

педагог, 

васпитачи     

родитељ 

Састанак тимова за 

додатну подршку, 

израда ИОП-а 

просторије 

школе 

У току 

године 

Тим за ИО доставља 

ИОП педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

Одељенске 

старешине Тим 

за ИО 

дискусија, 

евиденција     

просторије 

школе 

У току 

године 

Уз сагласност 

стручног тима за ИО, 

педагошки колегијум 

доноси одлуку о 

даљој примени, 

изменама и допунама 

ИОП-а или престанку 

потребе за ИОП-ом, 

на предлог тима за 

пружање додатне 

подршке. ако 

прилагођени програм 

не даје резултате 

педагошки 

колегијум 

дискусија, 

евиденција     

просторије 

школе 

У току 

године 

Примена ИОП-а од 

дана усвајања на 

педагошком 

колегијуму 

Тим за ДП 

реализацију 

активности 

предвиђених ИОП-

ом  

просторије 

школе 

II 

Евалуација постојећег 

и израда ИОП- а за 

наредно полугодиште  

Тим за ДП 

дискусија, 

евиденција  

реализације 

школских 

активности и 

остварености 

исхода образовања 

и васпитања 

предвиђених ИОП-

ом   

просторије 

школе 

VI 
Евалуација постојећег  

ИОП- а 
Тим за ДП 

Састанак тима за 

додатну поршку, 

дискусија, 

евиденција израде 

просторије 

школе 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

ИОП-а 

VI  

VII 

VIII 

Координација 

чланова Тима за 

додатну подршку и 

израдаИОП-а за 

наредну школску 

годину. 

Тим за ДП 

Састанак тима за 

додатну поршку, 

дискусија, 

евиденција израда 

ИОП-а 

Утврђују се 

подручја у којима 

постоји потреба за 

додатном подршком 

у образовању и 

васпитању 

 

просторије 

школе 

 

 

6.15.2 План транзиције 

 

Из предшколске установе у основну школу 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

септембар 

Израда плана транзиције 

за одговарајућег 

ученика/дете из 

предшколске установе и 

ученика првог разреда 

 Васпитачи, 

одељенске 

старешине 

израда плана Школа 

У току 

школске 

године 

Покретање поступка пред 

ИРК 

ТИО ПУ 

ТИО ОШ 
састанци 

Школа 

У току 

школске 

године 

Дан отворених врата 

(упознавање деце, 

ученика са простором 

школе) 

Социјални 

радник,                        

педагог,  

одељенске 

старешине                    

организоване посете 

Школа 

У току 

школске 

године 

Боравак група деце из ПУ 

у школи, учешће у 

активностима на часу код 

будућих учитеља 

Учитељи 

будућих 

првака 

осмишљене 

активности и 

радионице 

Школа 

У току 

школске 

године 

Вођени обилазак 

простора школе – 

представник основне 

школе упознаје будућег 

ученика/ке и родитеље са 

простором и 

ТИО ОШ                

упознавање са 

запосленима и 

кабинетима школе, 

разговор 

Школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

активностима школе 

У току 

школске 

године 

Боравак потенцијалних 

учитеља у ПУ, међусобно 

упознавање деце и 

учитеља, размена 

информација са 

васпитачима 

ТИО ПУ 

упознавање са 

запосленима и 

кабинетима школе, 

разговор 

Школа 

 

Из разредне на предметну наставу 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Септембар 

Израда плана транзиције 

за  ученика четвртог 

разреда и ученика петог 

разреда 

 Васпитачи, 

одељенске 

старешине 

израда плана Школа 

У току 

школске 

године 

Ближе упознавање са 

средином, уклањање 

потенцијалних физичких 

баријера 

ОС, 

родитељи 

ученика, 

стручни 

сарадници                    

организоване посете 

Школа 

У току 

школске 

године 

Могућност да ученици 

пре почетка школске 

године долазе са 

родитељима и упознају 

простор школе, распоред 

кабинета, сале за 

физичко, кантине и др. 

Учитељи 

будућих 

првака 

организоване посете 

Школа 

У току 

школске 

године 

Могућност да ученици 

пре почетка школске 

године лично упознају 

особе које ће им бити 

непосредна помоћ у 

новим ситуацијама – 

одељенског старешину, 

стручних сарадника и 

место на којима их могу 

пронаћи када им требају 

Стручни 

сарадници, 

родитељи 

ученика, 

други 

учесници                

упознавање са 

запосленима и 

кабинетима школе, 

разговор 

Школа 

У току 

школске 

године 

Упознавање ученика 4. 

разреда са будућим 

предметним 

наставницима 

Одељенске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Одржавање часова у 

присуству 

одељенског 

старешине 

Школа 

У току 

школске 

године 

Индивидуални разговори 

родитеља са предметним 

наставницима 

Предметни 

наставници, 

родитељи 

разговор 

Школа 
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Из основне школе  у средњу школу 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Септемба

р  

Израда плана транзиције 

за  ученика осмог разреда 

и ученика средње школе 

 Васпитачи, 

одељенске 

старешине 

израда плана Школа 

У току 

школске 

године 

Покретање поступка пред 

ИРК 

ТИО ПУ 

ТИО ОШ 
састанци 

Школа 

У току 

школске 

године 

Иницијални састанак 

представника Тима за 

подршку ученика ОШ са 

већима средње школе 

ТИО ОШ                    састанци 

Школа 

У току 

школске 

године 

Вођени обилазак 

простора школе  
ТИО СШ организоване посете 

Школа 

У току 

школске 

године 

Индивидуалне посете 

часу и учешће у 

активностима на часу 

Васпитачи, 

педагог, 

одељенски 

старешина                

Осмишљене 

активности и 

радионице 

Школа 

У току 

школске 

године 

Упознавање ученика 8. 

Разреда са будућим 

предметним 

наставницима 

(професионалне 

оријентација) 

Одељенске 

старешине и 

предметни 

наставници, 

социјални 

радник, 

педагог 

упознавање са 

запосленима и 

кабинетима школе, 

разговор 

Школа 
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6.16 Програм рада Тима за самовредновање и вредновање 

 
 

Изабрана 

Област 

Квалитета 

 

Предвиђене активности 

 

Временска 

Динамика 

 

Носиоци  

Активности 

 

Технике и 

инструменти  

Самовредновања 

 

Исходи и 

критеријуми 

успеха 

 

Начин 

евалуације 

 формирање тима и израда 

плана рада за одабране 

области вредновања 

септембар директор 

чланови 

тима 

 -донета одлука 

о формирању 

тима 

-сачињен је 

план рада тима 

-увид у одлуку 

и план рада 

тима 

1.Етос проучавање области 

квалитета, стандарда и 

индикатора 

октобар Чланови 

тима 

 подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

-увид у 

документацију одабир инструмената, 

техника који ће се користити 

при вредновању 

области/стандарда  

 

идентификовање доказа за 

процену остварености нивоа 

одређеног стандарда 

-анализа 

документације 

(школски 

програм, ШРП, 

ГПРШ,  

извештаји, 

записници) 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

утврђени су 

докази који ће 

се користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

одабраних  

стандарда  

  

2.Настава и 

учење 

проучавање области 

квалитета, стандарда и 

индикатора 

Новембар 

 

Чланови 

тима 

 подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

 

-увид у одабир инструмената, -непосредан одабрани су 
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Изабрана 

Област 

Квалитета 

 

Предвиђене активности 

 

Временска 

Динамика 

 

Носиоци  

Активности 

 

Технике и 

инструменти  

Самовредновања 

 

Исходи и 

критеријуми 

успеха 

 

Начин 

евалуације 

техника који ће се користити 

при вредновању 

области/стандарда  

 

идентификовање доказа за 

процену остварености нивоа 

одређеног стандарда 

увид у наставни 

процес (израда 

чек листе) 

- анализа 

документације 

(писане 

припреме 

наставника, 

свеске ученика, 

белешке 

наставника...) 

инструменти и 

технике 

вредновања 

утврђени су 

докази који ће 

се користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 

документа-

цију 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

одабраних  

стандарда  

  

3.Подршка 

ученицима 

проучавање области 

квалитета, стандарда и 

индикатора 

децембар Чланови 

тима 

 подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

 

-увид у 

документацију 

-увид у анкету 

одабир инструмената, 

техника који ће се користити 

при вредновању 

области/стандарда  

идентификовање доказа за 

процену остварености нивоа 

одређеног стандарда 

-анализа 

документације 

(школски 

програм, ШРП, 

ГПРШ,  

извештаји, 

записници) 

-Анкета 

-разговор 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

утврђени су 

докази који ће 

се користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 
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Изабрана 

Област 

Квалитета 

 

Предвиђене активности 

 

Временска 

Динамика 

 

Носиоци  

Активности 

 

Технике и 

инструменти  

Самовредновања 

 

Исходи и 

критеријуми 

успеха 

 

Начин 

евалуације 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

одабраних  

стандарда  

  

4.Образовна 

постигнућа 

ученика 

проучавање области 

квалитета, стандарда и 

индикатора 

фебруар Чланови 

тима 

 подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

 

-увид у 

документацију 
одабир инструмената, 

техника који ће се користити 

при вредновању 

области/стандарда  

идентификовање доказа за 

процену остварености нивоа 

одређеног стандарда 

-анализа 

документације 

(школски 

програм, ШРП, 

ГПРШ,  

извештаји, 

записници, 

педагошке 

свеске, ИОП-а) 

-разговор 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

утврђени су 

докази који ће 

се користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

одабраних  

стандарда  

  

5.Програмир

ање, 

планирање и 

извештавање 

проучавање области 

квалитета, стандарда и 

индикатора 

март Чланови 

тима 

 

  
 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

-увид у 

документацију одабир инструмената, 

техника који ће се користити 

при вредновању 

области/стандарда  

-анализа 

документације 

(школски 

програм, ШРП, 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 
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Изабрана 

Област 

Квалитета 

 

Предвиђене активности 

 

Временска 

Динамика 

 

Носиоци  

Активности 

 

Технике и 

инструменти  

Самовредновања 

 

Исходи и 

критеријуми 

успеха 

 

Начин 

евалуације 

идентификовање доказа за 

процену остварености нивоа 

одређеног стандарда 

ГПРШ,  

извештаји, 

записници,глоба

лни и 

оперативни 

планови, писане 

припреме) 

-разговор 

утврђени су 

докази који ће 

се користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

одабраних  

стандарда  

 

  

6.Организаци

ја рада 

школе, 

управљање 

људским и 

материјални

м ресурсим 

проучавање области 

квалитета, стандарда и 

индикатора 

Април Чланови 

тима 

-индивидуални 

разговор са 

наставницима 

-анкета 

-анализа 

документације 

(школски 

програм, ГПРШ, 

развојни план, 

записници, 

извештаји) 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

-увид у 

попуњене 

упитнике 

-увид у 

документацију 

-одабир инструмената, 

техника који ће се користити 

при вредновању 

области/стандарда  

идентификовање доказа за 

процену остварености нивоа 

одређеног стандарда 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

утврђени су 

докази који ће 

се користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 

прикупљање доказа за 

процену остварености 
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Изабрана 

Област 

Квалитета 

 

Предвиђене активности 

 

Временска 

Динамика 

 

Носиоци  

Активности 

 

Технике и 

инструменти  

Самовредновања 

 

Исходи и 

критеријуми 

успеха 

 

Начин 

евалуације 

одабраних  

стандарда 

Све области Анализа података и израда 

извештаја о вредновању 

области 

Мај Чланови 

тима 

Статистичка 

обрада података 

Састављен је 

извештај о 

процесу 

самовреднова-

ња 

Увид у 

извештај, 

анкете, 

школску 

документацију 

Све области -давање предлога за 

унапређивање уочених 

слабост-анализа предлога и 

израда акционог  

Јун-август Чланови 

тима, 

школски 

тимови, 

стручна већа 

Анализа 

извештаја о 

самовредновању 

Израђен је 

акциони план 

Увид у 

записнике и 

акциони план  
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6.17 План рада Тима за развој међупредметнх компетенција и предузетништва 

Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 
Место 

Септембар Формирање тима Тим Дефинисање 

улога и 

одговорности 

чланова 

Учионица 

Септембар Израда плана рада Тим Прецизирање 

активности и 

подела задатака 

Учионица 

Прво 

полугодиште  

Анализа 

међупредметних 

компетенција и 

дефинисање истих по 

предметним 

областима 

Тим, 

учитељи,  

наставници 

Дефинисање 

области, 

садржаја и тема 

као полазне 

тачке за 

планирање и 

реализацију 

тематском 

приступу 

Подршка 

наставницима у 

разумевању и 

потреби 

умрежавања 

наставе 

учионица 

Прво 

полугодиште 

Сарадња са стручним 

већима – 

презентација 

међупреднетних 

компетенција и 

могућност 

имлепентације и 

реализације у 

наставном процесу 

Тим, 

руководиоци 

Стручних 

већа 

Дефинисање 

области, 

садржаја и тема 

као полазне 

тачке за 

планирање и 

реализацију 

тематском 

приступу 

Подршка 

наставницима у 

разумевању и 

потреби 

умрежавања 

наставе 

Учионица 
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Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 
Место 

Прво 

полугодиште  

Осмишљавање 

предузетничких 

акција 

Тим, 

Ученици, 

учитељи,  

наставници  

Ученички 

парламент, 

Савет 

родитеља 

Промовисање 

предузетништва

међу ученицима, 

родитељима и 

наставнцима 

Учионица 

Током године Реализација 

предузетничких 

акција 

Ученици, 

учитељи,  

родитељи   

Промовисање 

предузетништва

међу ученицима, 

родитељима и 

наставнцима 

Учионица 

Децембар, 

Април 

Реализација 

предузетничких 

акција- 

новогодишњи и 

ускршњивашар 

Ученици, 

учитељи, 

наставници, 

Савет 

родитеља, 

Ученички 

парламнет 

Промовисање 

идеје 

предузетништва 

у школи, 

договор са 

ученицима, 

израда и продаја 

производа 

Учионица 

Током године Праћење 

напредовања ученика 

- рад на 

осавремењавању и 

унапређивању 

непосредног 

наставног процеса 

применом 

међупредметних 

компетенција, 

Израда 

функционалних 

припрема у складу са 

међупредметним 

компетенцијама 

Одељењска  и 

Стручна већа, 

стручни 

сарадници 

размена 

искуства и идеја, 

консултације са 

педагогом,  

писање 

припрема у 

складу са 

показатељима 

квалитетне 

наставе 

Учионица 

Током године Заштита здравља 

ученика и очување 

животне средине 

Ученици, 

активисти 

Црвеног крста 

разговори,  

предавања, 

радионице 

У просторијама 

школе 
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Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 
Место 

Јун – август  Сарадња са стручним 

већима у припреми 

планова за наредну 

школску годину 

Тим, 

руководиоци 

Стручних 

већа  

Развој 

педагошке 

документације и 

подизање 

квалитета 

наставе 

Записници 

Стручних већа и 

тима 

 

 

6.18  План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

Увид у Годишњи 

план рада школе и 

ШРП 

Организовање и 

остваривање 

наставе-основа за 

израду 

оперативног плана 

рада за 22/23, 

понављање 

нереализованих 

активности због 

ванредног стања 

Ј. Васић, М. 

Баралић 

Састанак, 

документација 
школа 

X 

Увид Школски 

програм и план 

тима за 

Самовредновање, 

понављање 

нереализованих 

активности због 

ванредног стања  

А.Милосављевић, 

Б.Милосављевић 

С.Игрутиновић 

Састанак, 

документација 

школа 

 

XІ 

Анализа 

усклађености рада 

Стручних већа и 

Тимова школе и 

развој 

компентенција 

наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

М. Ракићевић , 

 Ј. Васић,  

М. Баралић  

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

XII 

Израда извештаја 

о посматрању 

наставе и анализа 

извештаја о 

обављеном 

инспекцијском 

годишњем 

прегледу 

И.Милутиновић, 

Б.Милосављевић, 

директор школе 

М.Шурлан 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 

I 

Праћење примене 

Закона и Статута и 

других општих 

аката Школе чија 

је примена важна 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

школе 

Б.Милосављевић 

С.Игрутиновић,  

М. Ракићевић 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 

II 

Праћење 

напредовања 

ученика у односу 

на очекиване 

исходе  

Б. Милосављевић, 

Н.Мијановић 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 

III 

Увид у стручно 

усавршавање 

наставника 

 Ј. Васић, Б. 

Милосављевић, 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 

IV 

Увид у извештај 

евентуално 

екстерне 

евалуације и 

предузете мере за 

уклањање 

недостатака, 

предлог уџбеника 

за следећу 

школску годину 

Б. Милосављевић, 

А.Милосављевић, 

М. Баралић, 

М. Ракићевић 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 

V 

Праћење 

реализације 

Годишњег плана и 

Самовредновања 

Ј. Васић, 

С. Игрутиновић 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 

VI 

Разматрање 

припремљености 

школе за следећу 

школску годину, 

И. Милутиновић, Ј. 

Васић,  

С. Игрутиновић,  

М. Ракићевић, 

Извештај, анализа, 

састанак 
школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

постигнућа 

ученика на 

завршним 

испитима и давање 

смерница за 

Годишњи план и 

Самовредновање 

за следећу 

школску годину. 

Н.Мијановић 

 

 

6.19 Програм  рада Тима за каријерно вођење и саветовање 

Месец 
Садржај 

рада 

Носиоци 

активности 
Начин Место 

септембар Планирање 

активности 

које је 

потребно 

реализовати у 

току школске 

године 

Весна 

Величковић 

Истраживања 

докумената о 

каријерном вођењу 

Истраживања на 

интернету сличних 

активности 

Дефинисање 

конкретних задатака и 

подела посла за 

планиране активности 

у првом полугодишту 

просторије 

школе 

септембар Упознавање 

нових 

чланова са 

активностима 

тима у 

претходној 

школској 

години 

Весна 

Величковић 

Записник  тима просторије 

школе 

Током школске 

године 

Вођење 

евиденције о 

раду тима. 

Весна 

Величковић 

Записник о састанку 

тима 

просторије 

школе 

октобар Информисање 

родитеља и 

ученика 

школе о 

каријерном 

вођењу као 

облику 

Чланови тима, 

Одељенски 

старешина 

Припрема 

промотивних 

материјала у сарадњи 

са Ученичким 

парламентом 

Информисање ученика 

преко разредних 

просторије 

школе 
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Месец 
Садржај 

рада 

Носиоци 

активности 
Начин Место 

подршке 

ученицима 

старешина 

Присуство или 

информисање преко 

родитељских састанака 

Континуирано 

информисање ученика 

и родитеља о свему 

што им може бити од 

користи у доношењу 

одлуке о даљем раду 

или образовању 

новембар Припрема 

истраживања 

о томе колико 

су ученици 

информисани 

о 

могућностима 

запошљавања 

и даљег 

образовања 

Чланови тима . Састављање упитника 

Избор циљне групе 

Дефинисање 

временског оквира за 

реализацију 

 

 

 

 

 

 

просторије 

школе 

Децембар Организовано 

предавање 

НСЗ 

 Мотивисање ученика 

за овакав вид 

активности 

просторије 

школе 

Током школске 

године 

Повезива-ње 

и сарадња са 

социјалним 

партнерима 

Директор,чланови 

тима,социјални 

радник,педагог 

Сарадња са социјалним 

партнерима 

На локалном 

нивоу 

Током школске 

године 

Повезивање и 

сарадња са 

Национал-

ном службом 

за 

запошљава-

ње 

Директор,чланови 

тима,социјални 

радник,педагог 

Организација посете 

одговарајућим 

службама и покушај 

организације 

информативних 

разговора у школи у 

вези са потребама 

тржишта рада 

На локалном 

нивоу,просторије 

школе 

Друго 

полугодиште 

Посета Сајму 

запошљавања 

Чланови тима у 

сарадњи са 

разредним 

старешинама 

Информисање ученика 

о потребама тржишта 

рада 

сајмови 

током школске 

године 

стручне 

посете 

фирмама 

Чланови тима у 

сарадњи са 

стручним већем и 

Извештај о посети и 

списак.Упознавање 

ученика са начином 

просторије 

школе 
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Месец 
Садржај 

рада 

Носиоци 

активности 
Начин Место 

директором организације предузећа 

и упознавање са 

занимањима 

Посете 

сајмовима 

Чланови тима у 

сарадњи са 

стручним већем 

Извештај о 

посетама.Упозна-вање 

ученика са новим 

технологијама и 

занимањима 

просторије 

школе, 

сајмови 

Током школске 

године 

Објављи-вање 

спроведе 

них 

активности 

тима на 

школском 

сајту 

Чланови тима и 

тим задужен за 

одржавање 

школског сајта 

Мотивисање ученика 

за укључивање у 

овакав вид 

активности.Мотивација 

наставника за 

укључивање у рад 

Просторије 

школе 

Фебруар,август Писање 

извештаја о 

спроведе 

ним 

активности-

ма 

Чланови тима Писани извештај Просторије 

школе 

август Извештавање 

о раду тима 

Чланови тима Анализа реализованих 

активности 

Састављање извештаја 

о раду тима 

Сугестије за промене 

које треба учинити 

наредне године 

просторије 

школе 

 

 

6.20 Програм рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Чланови: 

- Невенка Мијановић-координатор 

- Младен Шурлан- директор 

- Снежана Кнежевић-правник 

- Богдан Ранковић 

- Бајовић Александар 

- Игор Јокић 

- Биљана Милосављевић 

- ученица Александра Радојичић 
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Програм рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

се заснива на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о основном 

образовању и васпитању, Закону о средњем образовању и васпитању, Посебном 

протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама и П р а в и л н и ку  о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и Правилнику о изменама и 

допунама  Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривањ .  

У претходним годинама, ради повећања безбедности деце и ученика, у школи је уведен 

унутрашњи и спољни видео надзор. Повећан је број дежурних наставника у обе смене, 

тако да у преподневној смени у којој ради основна школа, дежурају по три наставника, а у 

поподневној смени, у којој се одржава настава у средњој школи, дежурају по два 

наставника и један ученик. У школи и дому су на видном месту истакнути бројеви 

телефона чланова тима и институција које могу реаговати у случају насиља. 

С обзиром да школу похађају ученици са различитим врстама сметњи, ради повећања 

толеранције и прихватања других, у школској 2022/2023. години, активности Тима ће бити 

усмерене на сарадњу и поштовање других.  

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Формирање Тима, избор 

председника 

директор 

школе 

договор школа 

Упознавање чланова Тима са 

Водичем за примену 

ревидираних индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне 

жртве трговине људима и 

упознавање са Листом 

индикатора 

чланови Тима 

 

Анализа школа 

IX 

Анализа стања из претходне 

школске године 

Невенка 

Мијановић 

разговор, 

предлог мера 

школа 

Израда Програма рада за 

школску 2022/2023. годину. 

чланови Тима 

 

усклађивање школа
 

Упознавање руководилаца 

Стручних већа и руководилаца 

Тимова и Актива са програмом 

рада Тима за заштиту 

чланови Тима 

 

усклађивање школа
 

Састанак са представницима 

МУП-а на тему безбедност у 

школама 

директор 

школе 

разговор, 

анализа стања 

Друга 

крагујевачка 

гимназија 

Превентивне активности 

Формирање Вршњачког тима 

чланови Тима, 

одељенске 

старешине 

ученички 

парламент 

Израда школа
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Информисање Савета родитеља 

о планираним активностима 

Тима  

Невенка 

Мијановић 

разговор школа 

 

Информисање Ученичког 

парламента о планираним 

активностима Тима,  договор о 

заједничким активностима 

Биљана 

Милосављевић 

разговор школа 

Обележавање Међународног 

дана особа оштећеног слуха 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

васпитачи 

Активности у 

школи и 

граду, акција 

„Аудиовокса” 

Школа, 

Београд 

Упознавање чланова 

Одељенских и Стручних већа 

са Водичем за примену 

ревидираних индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне 

жртве трговине људима и 

упознавање са Листом 

индикатора 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић 

презентација школа 

X 

Упознавање ученика са 

правилима понашања и 

последице кршења 

Н. Мијановић, 

Б.Милосавље-

вић, одељенске 

старешине 

Разговор школа 

Договор о одељенским и 

школским правилима на ЧОС-у 

Чланови тима, 

одељенске 

стрешине,  

разговори 

састанак 

школа
 

Упознавање чланова Стручних 

већа са онлајн доступним 

ресурсима за васпитни и 

превентивни рад образовно 

васпитних установа 

Н. Мијановић, 

Б.Милосавље-

вић 

Разговор, 

подела 

материјала 

школа 

XI 

Обележавање светског дана 

толеранције 

 

наставно 

васпитно 

особље, 

стручна 

служба 

израда 

плаката 

школа
 

XII 

Анализа безбедности у школи чланови тима, 

директор 

састанак школа
 

Обележавање Међународног 

дана особа са инвалидитетом 

чланови Тима  

чланови 

парламента,  

васпитачи 

Укључивање 

у активности 

на нивоу 

града 

организације 

у граду 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Обележавање Светског дана 

људских права 

наставници, 

васпитачи, 

ученици 

реализација 

активности по 

разредима, 

изложба 

радова 

школа 

II 

Анализа рада Тима и израда 

извештаја за период септембар-

фебруар школске 2022/2023. 

године 

чланови Тима анализа, 

дискусија, 

писање 

извештаја 

 

школа 

-Упознавање чланова Савета 

родитеља  са активностима 

Тима 

Невенка 

Мијановић 

разговор школа 

III 

Учешће у припреми и 

реализацији предавања на тему 

„Безбедност на интернету” 

Невенка 

Мијановић,      

Б.   Милосав-

љевић, 

чланови 

ученичког 

парламента, 

васпитачи 

предавање, 

презентација, 

разговор 

школа 

IV 

Предавање/радионица на тему 

насиље 

чланови тима, 

ученички 

парламент 

предавање, 

разговор, 

дискусија 

школа
 

ІX/X 

IV/V 

-Школска спортска такмичења/ 

спортски дан посвећен 

безбедном и сигурном 

школском окружењу 

(полигони, стони тенис, 

атлетика) 

Игор Јокић, 

Александар 

Бајовић, 

Богдан 

Ранковић, 

спортска 

секција 

такмичења, 

рекреативне 

активности 

школа 

VI 

 

-Евалуација Програма 

прегледом документације, 

писање извештаја  

чланови Тима преглед 

документаци-

је, анализа, 

израда 

извештаја 

школа
 

-Упознавање чланова Савета 

родитеља  са активностима 

Тима 

Невенка 

Мијановић 

разговор школа 

Анализа безбедности у школи чланови тима, 

директор 

састанак школа
 

IX- VI 

 

Интервентне активности директор, 

секретар, тим, 

наставници 

васпитачи 

разговори, 

презентација 

школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Документација и евиденција 

Сарадња са стручњацима из 

других релевантних установа у 

локалној заједници 

Игор Јокић 

Невенка 

Мијановић 

вођење 

документаци-

јe,  

успостављање 

комуникације 

школа
 

Спортске активности Игор Јокић, 

Александар 

Бајовић, 

Богдан 

Ранковић, 

спортска 

секција 

такмичења, 

рекреативне 

активности 

школа, 

спортски 

терени 

Дежурство у школи и дворишту 

у функцији праћења понашања 

ученика 

дежурни 

наставници, 

дежурни 

ученици 

праћење школа, 

двориште 

Стручно усавршавање 

наставника (семинари, он лајн 

семинари, предавања, трибине, 

праћење литературе) 

чланови тима, 

наставници, 

васпитачи 

учешће, 

презентација 

семинара у 

оквиру 

стручних 

органа школе 

место 

организова-

ња семинара, 

школа 

- Развијање и неговање 

богатства различитости и 

културе понашања у оквиру 

образовно васпитних активн. 

запослени и 

ученици школе 

анализа 

ресурса 

школа
 

-Сарадња са МПНТР и 

Институтом за јавно здравље 

везано за борбу против 

наркоманије у школама* 

чланови тима, 

родитељи, 

наставници и 

васпитачи 

припрема и 

реализација 

активности 

школа
 

 Пројекат „Заштитимо децу у 

саобраћају”, за ученике І 

разреда 

реализатори 

програма, 

одељенске 

старешине І 

разреда 

предавање, 

презентација 

школа 
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6.21 Програм школског маркетинга 

6.21.1 Интерни маркетинг 

Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

активности 
Начин Mесто 

VIII - IX 

Планирање  

маркетиншких 

активности 

Шурлан 

Младен 

Састанци, 

извештаји 

Наставничка 

канцеларија 

IX - X 

Подела задужења за 

измене и допуне сајта 

школе, организација 

активности, 

организација изложби 

и др. 

Александар 

Бајовић 

Драгана 

Шурлан 

Састанци 
Мултимедијална 

учионица 

IX - VIII 
Ажурирање сајта 

школе 

Стојковски 

М. 

Бабовић А. 

Прикупљање 

материјала и 

ажурирање 

Мултимедијална 

учионица 

IX - VI 

Организација 

приредби, изложби у 

школи поводом Дана 

школе, Св. Саве, Нове 

године  

Стручна већа 

наставника, 

руководиоци 

секција 

Састанци 
Спортка сала, 

просторије дома 

IX-VI 

Богаћење базе 

података о текућим 

активностима школе  

који  су  приказани на 

ЛЦД-у у школи 

Руководилац 

и чланови 

фото секције 

Тијанић А. 

Прикупљање 

материјала 

ажурирање 

 Школски хол 

IX-VI 
Израда промотивног – 

рекламног материјала 

Чланови 

тима за 

маркетинг, 

екстерни 

сарадни 

Прикупљање 

материјала, 

припрема за 

штампу и 

штампа 

Мултимедијална 

учионица и 

штампарија 

III-IV 

Штампање мајица за 

ученике спортских 

екипа 

Шурлан 

Младен 

Прикупљање 

материјала, 

припрема за 

штампу и 

штампа 

Штампарија 

 

 

 

 

 

 



125 

 

6.21.2 Екстерни маркетинг  

Време 

реализације 

Активности/теме, 

садржаји 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Начин 

реализације 
Место 

 

 

 

 

 

 

 

Током целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирање и 

програмирање 

маркетиншких 

активности 

Шурлан 

Младен 

Састанци, 

извештаји 

Наставничка 

канцеларија 

Праћење културних 

манифестација у 

школи и граду, 

информисање 

јавности. 

Чланови тима 

за маркетинг 

Шурлан М. 

Шурлан Д. 

Мијаиловић В. 

Тијанић А. 

Интерно и 

екстерно 

снимање и 

фотографисање, 

састанци, 

извештаји и 

записници 

Просторије 

школе и град 

Осавремењавање 

маркетиншког 

наступа 

Тим за 

маркетинг 

Састанци, 

извештаји 

Мултимедијална 

учионица 

Промоција 

ученичких занимања 

- праксе кроз посете 

другим школама  

Наставници и 

стручни 

сарадници 

Састaнци Одабране 

установе 

Промоција школе и 

сервисног центра 

(делокруг рада, 

стручни кадар и 

врсте додатне 

подршке) 

Драгана 

Шурлан и 

чланови тима 

за маркетинг 

Састaнци, 

радионице и 

презентације 

Одабране 

установе 

Промоција рада 

школе у новинама за 

глуве, локалним 

градским новинама 

Тим за 

маркетинг, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

Новине Просторије 

школе, град 

Промоција рада 

школе на локалним 

градским радио 

станицама и 

телевизијама.  

Тим за 

маркетинг, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

Радио станице 

и телевизија 

Просторије 

школе, радио и 

телевизија 

Промоција Школе у 

предшколским 

установама и 

основним школама у 

региону, 

педијатријским 

службама , центрима 

Тим за 

маркетинг, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

Презентација  Мултимедијална 

учионица и 

одабране 

установе 
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Време 

реализације 

Активности/теме, 

садржаји 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Начин 

реализације 
Место 

Током целе 

школске 

године 

за социјални рад и у 

локалним 

самоуправама 

Одржавање и 

ажурирање званичне 

facebook странице и 

профила школе 

Бајовић А. 

Тијана М. 

Презентација Мултимедијална 

учионица 

XII - IV 

Израда промотивног 

материјала  

(флајери, постери, 

календари..) 

Чланови тима 

за маркетинг, 

екстерни 

сарадници 

Прикупљање 

материјала, 

припрема за 

штампу и 

штампа 

Мултимедијална 

учионица и 

штампарија 

III - IV 

Сајам образовања 

(рад наше установе, 

новине) 

Младен 

Шурлан 

Презентација Шумадијa сајам 

Убацивање банера 

на друге сајтове 

Чланови тима 

за маркетинг 

Презентација Мултимедијална 

учионица 

IV 

Промовисање школе 

на видео биму у 

граду 

Чланови тима 

за маркeтинг 

Презентација видео бим 

V 

Координација са 

носиоцима 

активности и  

подношење 

извештаја 

ореализованости 

програма рада Тима 

за маркетинг 

Младен 

Шурлан 

разговор, 

дискусија 

просторије 

школе 

VI 

Договор и припрема 

плана рада тима за 

маркетинг за 

наредену школску 

годину  

Чланови тима 

за маркетинг 

разговор, 

дискусија 

просторије 

школе 
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6.22 План рада Тима за пројекте 

Месец Активност 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Септембар 

Израда плана за 

укључивање у 

националне и развојне 

пројекте  

чланови појектног 

тима 

Евиденција просторије 

школе 

Октобар 

Утврђивање потреба 

Школе и прикупљање 

информација за 

планирање пројеката  

чланови појектног 

тима 

консултативни 

разговори 

просторије 

школе 

Постављање 

приоритетних циљева  

чланови појектног 

тима 

дискусија, 

разматрање 

просторије 

школе 

Прављење базе 

података фондова за 

финансирање  

развојних пројеката 

чланови појектног 

тима 

Евиденција просторије 

школе 

Новембар 

Јачање партнерства са 

владиним, невладиним 

организацијама и 

амбасадама 

чланови појектног 

тима 

контакт, 

размена 

информација 

просторије 

школе и 

владине и 

невладине 

организације 

Децембар 

Успостављање сарадње 

са националним  и 

међународним 

институцијама и 

учествовање на 

њиховим скуповима и 

семинарима  

чланови појектног 

тима 

 

контакт, 

размена 

информација 

просторије 

школе и 

институција 

фебруар 

Контакт са сродним 

школама из земље и 

иностранства у циљу 

успостављања 

партнерства ради 

стручног усавршавања 

запослених школе, 

размене ученика и 

израде будућих 

пројеката 

чланови појектног 

тима 

контакт, 

размена 

информација, 

планирање 

просторије 

школе и 

институција 

Март 

Припремање развојних 

пројеката којима ће се 

аплицирати на 

различите конкурсе за 

национално и 

међународно 

чланови појектног 

тима 

консултативни 

разговори, 

идентификација 

пројектних 

идеја 

просторије 

школе 
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Месец Активност 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

финансирање средства 

за изнајмљивање 

парцеле и прављење 

баште 

Април 

Учествовање на 

конкурсима за 

расподелу средстава на 

националном и 

међународном нивоу 

чланови појектног 

тима 

размена 

информација, 

консултативни 

разговори 

просторије 

школе 

Мај 

Јун 

Праћење реализације 

подржаног пројекта и 

евалуација реализације 

чланови појектног 

тима 

оцењивање 

успешности 

извођења 

пројекта 

просторије 

школе 

Евалуација реализације  

плана за укључивање у 

националне и развојне 

пројекте 

чланови појектног 

тима 

извештавање о 

спроведеним 

активностима 

просторије 

школе 

 

 

6.23 Продужени  боравак 

Врсте и распоред активности 

-12
10   

Окупљање деце (након завршетка наставе) 
 

-12
30 -

13
00  

Израда домаћег задатка и образовне активности 

-13
00- 

13
30     

Ручак 

-13
30

-
    

14
00   

Активности везане за личну хигијену , самосталност и бригу о себи, хигијену 

простора 

- 14
30 –

 15
15

 Одмор и игра 

- 15 
15  

Ужина 

- 15
30-

16
30  

Слободне активности 
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ ОПИС АКТИВНОСТИ 

ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Активности везане за различите врсте цртања, 

сликања, прављења предмета од различитих 

материјала, уређење простора, учешће на 

школским изложбама... 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
Вежбе обликовања, корективне вежбе, шетње, 

спортске игре, дечје игре 

МУЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање музике и учење различитих песама и 

игара 

АКТИВНОСТ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ 

СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА 

Подразумева развијање особина и навика 

неопходних за групни живот, рад и сарадњу у 

мањим заједницама, развијање елементарних 

навика културног понашања и одговорности, 

развијање свести о себи и својим могућностима 

и друго (зависно од индивидуалних потреба 

детета) 

АКТИВНОСТ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ 

КОМУНИКАЦИЈСКИХ  ВЕШТИНА 

Подразумева развој говора, богаћење речника, 

модела комуникације, изражавање својих 

потреба, идеја, вођење разговора, комуникација 

писаним путем, читање и разумевање писаних 

информација и друго (зависно од 

индивидуалних потреба детета) 

АКТИВНОСТ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ 

САМОСТАЛНОСТИ И БРИГУ О СЕБИ 

Подразумева усвајање навика и вештина 

самосталне бриге о себи које се односе на 

исхрану, облачење и обување, чување ствари, 

развијање хигијенских навика, чување здравља 

и друго (зависно од индивидуалних потреба 

детета) 
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Програм слободних образовних активности-радионица у продуженом боравку  

 

Време 

реализације 
Активности – теме 

Септембар 

-креативан рад – израда паноа кроз радионицу ''Другари у боравку'' 

-ликовно изражавање 

-шетња-упознавање са околином  

-спортске и друштвене активности –игре лоптом, вежбе грубе моторике 

-слушање музике 

-посета сензорној соби  

-развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

Октобар 

-креативан рад –израда паноа кроз радионицу ''Јесен'' 

- шетња-упознавање са околином, уочавање промена у природи 

-ликовно изражавање 

-слушање музике 

-развој говора, модели комуникације 

-посета сензорној соби  

-спортске и друштвене игре–игре лоптом, вежбе грубе моторике 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

Новембар 

-ликовно изражавање  

-друштвене и спортске игре у просторијама школе, у дворишту 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби  

Децембар 

-уређење паноа на тему ''Зимске чаролије'' 

-игре на снегу 

-спортске и друштвене игре у школским просторијама 

-ликовно изражавање 

-радионица- Развијање моторичких вештина 

-креативан рад -украшавање јелке, уређење и украшавање учионице 

-радионица „ Нова година“, израда честитки 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби  

јануар 

-игре на снегу  

-спортске и друштвене игре у школским просторијама 

-ликовно изражавање 

-уређење паноа кроз радионицу ''Свети Сава-школска слава'' 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби  

Фебруар -ликовно изражавање 



131 

 

Време 

реализације 
Активности – теме 

-спортске игре на снегу 

-друштвене игре у просторијама школе 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби 

Март 

-ликовно изражавање 

-креативан рад- радионица ''8 март'', израда честитки 

-спортске и друштвене игре–игре лоптом, вежбе грубе моторике 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби 

Април 

-ликовно изражавање 

-креативан рад- радионица ''Пролеће'', израда паноа 

- креативан рад- уређење учионице пролећним мотивима 

-шетња, посматрање пролећних промена у природи 

-Улепшајмо околину- посадимо цвет 

- Ускршња радионица- уређење учионице ускршњим мотивима 

-спортске и друштвене игре–игре лоптом, вежбе грубе моторике 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби 

Мај 

-посета приредби за Дан школе 

-ликовно изражавање 

-креативан рад- уређење паноа кроз радионицу „Лето” 

-обилазак околине  

-спортске и друштвене игре–игре лоптом, вежбе грубе моторике 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби 

Јун 

-ликовно изражавање 

-спортске и друштвене игре–игре лоптом, вежбе грубе моторике 

- развој говора, модели комуникације 

-самосталност и брига о себи-према индивидуалним потребама 

-слушање музике 

-посета сензорној соби 
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7 ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Основна делатност Дома који се налази у саставу Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха је обезбеђивање смештаја, исхране и васпитног рада са децом/ученицима 

који похађају школу изван места сталног боравка. Дом је саставни део школе и користе се 

исте просторије у којима се у реализују свакодневне наставне и ваннаставне активности 

(учионице, библиотека, сензорна и светла соба, кабинети за индивидуални рад, монтесори 

кабинет, кабинет за стицање свакодневних животних вештина, фискултурна сала, 

спортски терени, трпезарија). Смештајни део чини велики климатизовани дневни боравак, 

14 двокреветних и трокреветних соба са купатилом и васпитачка соба. Капацитет дома је 

50 места. 

Ученици смештени у Дому долазе из различитих средина, са различитим врстама 

сметњи у развоју, односно различитим навикама и психофизичким могућностима. Циљ 

васпитног рада је да се помогне ученицима у развоју потенцијала, стицању како школских 

тако и животних знања и вештина, како би се развили у самосталне особе, стручно 

оспособљене и интегрисане у друштвену заједницу. Имајући у виду специфичности 

структуре ученика, у раду васпитача у дому битна компонента је сарадња са запосленима 

у настави, родитељима или старатељима/хранитељима ученика,  институцијама  и 

установама из области спорта, културе и других области јавног живота у окружењу школе 

и институцијама у месту боравка. Ове школске године у дому је смештено 42 ученика 

основне и средње школе. 

Програмски садржаји Годишњег плана васпитног рада за ученике проистичу из 

циљева и задатака васпитања, конкретних услова средине у којој Дом ради и из основних 

васпитних, школских и других потреба ученика и могућности Дома. Садржај и програм 

рада засновани су на Основама васпитног програма у домовима ученика, које је 

Национални просветни савет донео и објавио у „Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветном гласнику“ бр. 3/ 2015., усклађен са специфичностима и потребама ученика са 

сметњама у развоју. 

 

 

7.1 Кадровски и организациони услови рада дома 

Систематизација је у потпуности усклађена са радним местима.  

 

Програм рада Дома у школској 2022/2023.години реализоваће следећи запослени: 

Дефектолог-васпитач у посебним условима (ученички стандард): 

1. Марија Марковић - VII степен, радни однос на одређено време; 

2. Милица Митић -VII степен, радни однос на одређено време; 

3. Милица Станковић- VIІ степен, радни однос на одређено време  

4. Дајана Ројек -VII степен, радни однос на одређено време; 

 

Дефектолог-васпитач у посебним условима (основно и средње образовање): 

1. Јелена Стевановић - VIІ степен, радни однос на одређено време. 

2. Александра Тасић - VII степен, радни однос на одређено време (50% радног 

времена); 
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Васпитач у дому ученика у посебним условима: 

1. Ранковић Богдан- VII степен, радни однос на неодређено време (50% радног времена); 

 

Медицинска сестра –техничар у дому у посебним условима (ноћни рад) 

1.Ивановић Данијела – IV степен, радни однос на неодређено време 

 

Обзиром да се ради о јединственој установи, у рад дома је укључена стручна служба, 

запослени на административно-финансијским пословима, помоћно-техничко особље и 

медицински радници. 

 

7.2 Програм рада Педагошког већа 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Организација рада у дому 
Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Формирање васпитних група 

и група ученика за дежурства 

у кухињи, расподела ученика 

по собама 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Уређивање домског простора  

 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

Давање предлога стручног 

усавршавања у установи и ван 

установе 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Организовање слободног 

времена ученика  

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Усвајање плана рада већа 

 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Упознавање чланова већа са 

Водичем за примену 

ревидираних индикатора за 

прелиминарну 

индитификацију ученика који 

су потенцијалне жртве 

трговине људима   

Упознавање са листом 

Индикатор за прелиминарну 

индитификацију ученика који 

су потенцијалне жртве 

трговине људима    

Биљана 

Милосављев

ић 

презентација школа 

-Обележавање Међународне 

недеље глувих и наглувих 

особа 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

У току 

године 

Идентификација ученика који 

су у ризику од раног 

напуштања образовања 

Педагошко 

веће 

праћење 

ученика, 

евиденција 

изостанака 

просторије 

дома 

Примена плана превенције 

ученика који су у ризику од 

раног напуштања образовања 

Педагошко 

веће 

примена 

одређених мера 

за спречавање 

осипања 

ученика 

просторије 

школе 

Куповина гардеробе за 

ученике смештене у интернат 

школе 

социјални 

радник, 

васпитачи, 

шеф 

рачуновод-

ства 

набавка 

неопходне 

гардеробе 

град 

Прославе рођендана у 

интернату, 

обезбеђивање слаткиша за 

најугроженије ученике 

смештене у дом 

васпитачи, 

социјални 

радник, 

економ 

организовање 

прославе  

интернат 

Предложени оnline семинари 

К226-Примена тренинга 

социјалних вештина у раду са 

децом са интелектуалном 

ометеношћу или 

поремећајима из спектра 

аутизма,  

К267-Поступци у 

прилагођавању садржаја деци 

са сметњама у развоју- 

активности по мери детета, 

К-229Визуелне стратегије за 

развој комуникације и 

социјализације код деце са 

сметњама из спектра аутизма, 

К275-Употреба предмета и 

симбола у развијању 

комуникације код деце са 

тешкоћама и сметњама у 

развоју, 

-Дани дефектолога 

- Етика и интегритет 

Педагошко 

веће 

Предавања, 

презента-ције, 

дискусија, 

разговор 

Просторије 

школе и 

друге 

установе и 

институције 

ван школе, у 

којима се 

одржавају 

семинари 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

X 

-Састанци поводом 

организације посета: 

позоришним представама, 

биоскопским представама, 

музејима (у зависности од 

актуелних дешавања) 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Континуирана сарадња са 

Стручном службом и осталим 

Стручним већима школе 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Упознавање са онлине 

доступним ресурсима за 

васпитни и превентивни рад 

образовно–васпитних 

установа 

Биљана 

Милосављев

ић 

презентација Просторије 

дома 

-Радионица ”Октобарски 

дани” 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

Велики школски час  

    (21. октобар) 

Педагошко 

веће 

присуство 

обележавању; 

Спомен парк 

Шумарице 

Обележавање дечије недеље          

( избор активности) 

Педагошко 

веће 

учешће у 

активностима 

организованим 

на нивоу града 

и у школи 

град 

-Договор око поделе 

активности васпитача            

(везано за октобарске 

свечаности) 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Радионица ”Јесен” Педагошко 

веће, 

Цртање, 

сликање, 

изложба 

просторије 

дома 

XI 

-Предавање – ”Лична 

хигијена и хигијена простора” 

Александра 

Тасић 

Припрема, 

реализација, 

дискусија, 

анализа 

просторије 

дома 

- Координација са ТИО 

(договор око давања 

мишљења васпитача о 

ученицима за које се израђује 

ИОП) 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

-Одлазак у биоскоп Милица 

Митић 

посета ”Синаплекс” 

Плаза  
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Креативна радионица: 

„Теретана за децу“ 

Богдан 

Ранковић 

дискусија, 

разговор, 

извођење 

одређених 

вежби 

Просторије 

дома 

- Обележавање Међународног 

дана толеранције 

Педагошко 

веће 

предавања, 

радионице, 

израда плаката 

школа 

XII 

-Предавање ”Сида” Милица 

Станковић 

Припрема,през

ентација 

реализација, 

дискусија,  

анализа 

просторије 

дома 

Координација са Тимом за 

заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања ученика 

 (решавање постојећих 

конфликтних ситуациаја) 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома
 

-Обележавање Дана 

инвалидитета 

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 

Новогодишње радионице Педагошко 

веће 

реализација 

планираних 

активности 

Просторије 

дома 

Радионица ”Празници у 

слици” 

Марија 

Марковић 

Припрема, 

презентаци-ја, 

реализација,дис

кусија, анализа 

Просторије 

дома 

-Интергративни дан – 

Светски дан људских права“ 

Педагошко 

веће 

презентација, 

разговор, 

радионица 

школа 

I 
- Обележавање школске славе 

Свети Сава 

сви 

запослени 

приредба школа 

II 

-Анализа реализације 

активности у протеклом 

периоду, давање предлога о 

унапређењу рада васпитне 

службе- педагошког већа 

-пројекција активности за 

наредни период 

-Организација рада у другом 

полугодишту  

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

- Радионица  ” Од тањира до 

сувенира” 

Дајана Ројек
 

презентација, 

разговор, 

радионица 

просторије 

дома 

-Одлазак у биоскоп Милица 

Станковић 
посета 

Синаплекс 

-Обележавање дана књиге, 

акцијом Читајмо гласно 

Биљана 

Милосав-

љевић, 

педагошко 

веће 

Презента-ција, 

разговор, 

анализа 

Просторије 

дома 

III 

- Осмомартовска радионица Педагошко 

веће 

припрема за 

реализацију 

радионице 

просторије 

дома 

-Радионица ”Весела саксија” Марија 

Марковић 

презентација, 

разговор, 

радионица 

Просторије 

дома 

-Интегративни дан 8.март 

Међународни дан жена 

Сви чланови 

већа 

Планиран и 

организован 

цели наставни 

дан 

школа 

IV 

- Учешће школе на Сајму 

образовања- промоција школе 

наставници, 

васпитачи, 

ученици 

Презентаци-ја 

школе, 

постављање 

штанда 

Шумадија 

сајам 

-Ускрашња радионица Педагошко 

веће
 

Радионица, 

Цртање,  

просторије 

дома
 

-Организовање избора 

најлепше честитке и најлепше 

украшених ускршњих јаја- 

изложба 

Педагошко 

веће 

радионица просторије 

дома 

V 

-Одлазак на Шумаричко 

језеро 

Милица 

Станковић 

шетња град 

- Учешће у прослави дана 

града (6. мај); 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

учешће у 

активностима 

на нивоу града, 

дечији 

карневал 

град 

-Организација рада у 

припреми просторија 

поводом Дана школе  

Педагошко 

веће 

дискусија, 

разговор 

просторије 

дома 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Одлазак на планину Гоч 

Богдан 

Ранковић, 

Милица 

Митић 

излет 

Планина у 

околини 

Крагујевца 

VI 
-Шестомесечна евалуација 

реализованих активности 

Педагошко 

веће 

Писање 

извештаја 

Васпитачка 

канцеларија 

 

Структура ученика у дому 

У школској 2022/2023. години, у дом је смештено 42 ученика који похађају основну и 

средњу школу. 

 

Структура ученика основне школе по разредима 

разред 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ укупно 

М ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 9 4 

                13 

 

Структура ученика средње школе по разредима 

разред 

І ІІ ІІІ IV укупно 

М ж м ж м ж м ж м ж 

7 6 1 1 4 5 3 2 15 14 

 

Структура ученика средње школе по образовним профилима 

Образовни профил 
І ІІ ІІІ IV укупно 

м ж м ж м ж м ж м ж 

пекар/ трогодишње 2 3 / / 1 2 / / 3 5 

фризер/ трогодишње 2 2 / 1 2 2 / / 4 5 

књиговезац/ трогодишње 3 1 1 / 1 1 / / 5 2 

техничар графичке 

дораде/четворогодишње 

/ / / / / / 3 2 3 2 

Укупно 7 6 1 1 4 5 3 2 15 14 

         29 
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Структура ученика према врстама сметњи 

оштећење 

слуха 

ментална 

ретардација 
аутизам 

вишеструке 

сметње 

М ж м ж м ж м ж 

3 0 19 15 3 1 0 1 

3 34 4 1 

7% 81% 9,6% 2,4% 

 

Стално место боравка ученика 

Место боравка м ж Место боравка м ж 

Лапово 2 0 Штрпце 1 0 

Баточина 4 2 Смедеревска Паланка 4 0 

Топола 4 5 Велика Плана 1 1 

Рача 2 1 Петровац на Млави 1 0 

Kнић 1 1 Горњи Милановац 0 1 

Врњачка Бања 2 0 Бијељина, Република Српска 1 2 

Краљево 1 1    

Нови Пазар 2 0    

Тутин 0 2    

 

Структура породица ученика 

Комплетне 

породице 

Једнородне породице Разведени родитељи Хранитељске/ 

старатељске 

породице 
само отац само мајка 

живи са 

оцем 

живи са 

мајком 

М ж м ж м ж м ж м ж м ж 

15 14 / / 1 / 3 1 3 1 2 2 

69% / 2,4% 9,5% 9,5% 9,5% 

 

 

7.3 Програмски задаци дома 

Задаци васпитног рада у дому произилазе из општих циљева васпитања и образовања као 

и специфичних циљева васпитног рада у дому ученика. Њихова суштина је не само 

педагошка, већ да полази од ученика, да буде у складу са његовим потребама и 

очекивањима.Ученик је у средишту програма, његове емотивне и социјалне потребе, 

поштовање његове личности, којег педагошким радом треба подстицати и оспособити да 

буде слободан, одговоран и толерантан, способан да критички мисли, са развијеним 

културним навикама и односом ненасилног решавања конфликата.  

Циљ васпитног рада у дому је: 

-обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикаснје и квалитетније образовање и 

васпитање ученика; 

-оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице 

и сналажење у проблемским ситуацијама; 
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-подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама и интересовањима; 

-јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

 

Програм васпитног рада је организован у четири области које чине окосницу васпитног 

рада у дому ученика. Свака област има циљеве (остварује их васпитач), очекиване исходе 

(достиже их ученик, а васпитач их користи за планирање и вредновање сопственог рада) и 

препоручене теме (користи их васпитач за планирање и реализацију својих активностим 

допуњује их и мења у складу са конкретним потребама васпитне групе, плану сопственог 

рада и програмима рада школе).   

1. Адаптација на живот у дому  

2. Учење и школска успешност  

3. Животне вештине  

4. Живот у заједници 

 

Активности васпитача и васпитног рада нису изоловане и независне у односу на годишњи 

план рада школе, с обзиром да су и васпитачи и ученици смештени у дому део Тимова, 

актива и већа, чланови секција и слично. У зависности од потребе за додатном образовном 

и васпитном подршком ученику, васпитач учествује у планирању, припреми и спровођењу 

ИОП-а који доноси школа. Део програма васпитног рада су компоненте Годишњег плана 

рада школе за школску 2022/2023. годину, и то: 

- програм рада директора 

- програм рада Стручног актива за развојно планирање 

- програм радаТима за инклузивно образовање 

- програм рада Тима за самовредновање рада школе 

- програм рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- план стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 

- програм рада педагошког колегијума 

- програм рада Тима за пројекте 

- програм рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

- програм рада секција (ритмичка секција, драмско-рецитаторска, ликовна секција, 

спортска секција, фото секција, фолклорна секција) 

- програм рада Ученичког парламента 

- програм рада Сервисног центра 

- програм културних активности школе 

- програм школског спорта 

- програм здравствене заштите 

- програм социјалне заштите 

- програм заштите животне средине 

- програм сарадње са локалном самоуправом 

- програм сарадње са породицом 

- програм безбедности и здравља на раду 

- програм рада школске библиотеке 

- програм рада Црвеног крста 

- програм „упознајмо свој град и околину” 
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Број ученика у васпитној групи је 7 ученика. Услови за васпитно-образовни рад су 

изузетно сложени с обзиром на хетерогеност васпитних група, у погледу узраста и врсте 

сметњи, као и потребе да мали број васпитача организује рад у временском периоду од 8-

22 часа.  Из тог разлога, сви васпитачи су упознати и укључени у рад са свим ученицима, 

док је подела на групе више формалног типа. Главни циљ је усмерен на организацију 

живота у групи, на успостављање интеракције између васпитача и ученика као и ученика 

међусобно. Васпитна група представља основни елемент у васпитном процесу у Дому. На 

нивоу васпитне групе организација треба да буде таква да се користе све ситуације за 

развијање личности ученика и њихове међусобне сарадње, узимајући у обзир врсту 

сметње и индивидуалне карактеристике.  

 

ОБЛАСТ 1 

Адаптација на живот у дому 

Циљ 

-подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и 

школа 

Полазећи од постављеног циља, препоручених тема и планираних активности очекују се 

исходи:  

- да познаје организацију дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања,  

- зна своја права и обавезе које се односе на живот у дому,  

- прихвата одвојеност од куће и живот у дому,  

- уме да брине о себи и својим стварима,  

- сналази се у окружењу у коме су дом и школа,  

- зна где и на који начин може да добије потребне информације и помоћ. 

 

ОБЛАСТ 2 

Учење и школска успешност  
 

Циљ 

Помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде 

одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.  

 

Реализацијом свакодневних активносто очекују се исходи:  

- познаје и примењује ефикасне стратегије учења,  

- прилагођава навике учења на услове у дому,  

- процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа,  

- поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активности за њихово 

остварење, 

 - уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности,  

- показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха,  

- редовно испуњава школске обавезе,  

- уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ,  

- показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје,  

- учествује у организованим додатним активностима из области за коју је заинтересован 

и/или надарен,  
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- одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални развој. 

 

Исходи се прилагођавају индивидуалним могућностима ученика. 

 

 

ОБЛАСТ 3 

Животне вештине  

Циљ 

 Оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу 

кроз стицање различитих животних вештина.  

 

Васпитни рад у усвајању животних вештина иницира следеће исходе: 

 - реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања, могућности,  

 - одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих стилова 

живота и последица негативних животних навика,  

- води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи,  

- препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин изражава 

емоције,  

- изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у медијима и 

непосрденом окружењу,  

- изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење,  

- одговорно се односи према сопственој и туђој безбедности у дому и окружењу,  

- уме да се одупре притиску вршњака,  

- у стресним ситуацијама конструктивно реагује,  

- тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да реши,  

- уме конструктивно да користи слободно време. 

 

ОБЛАСТ 4 

 Живот у заједници  

Циљ 
 Оснаживање ученика за социјалну интеграцију.  

Постављеним циљем пројектују се исходи:  

- својим понашањем и поступцима показује да уважава различитост и поштује права 

других,  

- препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује на њих,  

- уме да комуницира на конструктиван начин,  

- испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада проблем, а не 

особу“  

- прихвата одговорност за сопствено понашање,  

- уме да сарађује и да буде члан тима,  

- аргументовано износи сопствено мишљење,  

- учествује у активностима које организује дом,  

- иницира или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета живота у дому,  

- спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће.  
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Педагошко веће је основни стручни орган кога чине васпитачи. Састанке Педагошког већа 

сазива и води директор школе. Педагошко веће се бави програмирањем рада, 

организовањем васпитно - образовног процеса, унапређивањем педагошке праксе, 

стимулацијом и мотивацијом ученика и васпитача у васпитно - образовном раду, 

праћењем и вредновањем резултата рада и успеха ученика, педагошком документацијом, 

стручним усавршавањем васпитача, праћењем и увођењем иновација у васпитни рад, 

сарадњом са другим институцијама, родитељима. Планира се да се педагошка већа 

одржавају једном месечно, или по потреби. Програм рада педагошких већа је саставни део 

Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину. 

 Све четири области васпитног рада су једнако важне, а васпитач их, у непосредном раду 

са ученицима интегрише јер између њих постоји природна веза. На пример, процес 

адаптације се не везује само за прву годину боравка у дому јер се кризе одвојености од 

породице могу појавити и касније. У програму су наведене само препоручене теме које 

васпитач допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану сопственог 

рада, имајући у виду исходе које треба остварити.Редослед наведених исхода не исказује 

њихову важност - сви су од значаја за постизање општег циља програма, односно 

васпитног рада. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више области, постоји 

повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи 

исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства васпитног рада, током 

дужег временског периода. Свакодневни васпитни рад доприноси напредовању ученика ка 

наведеним исходима.  

По врсти, исходи могу бити:  

а) сазнајни (ученик познаје организацију дома, зна где и на који начин може добити 

информацију и помоћ);  

б) емоционални (препознаје сопствена и туђа осећања, прихвата одвојеност од куће...);  

в) вољни (исказује спремност да другима помогне, уме да направи краткорочне планове, 

тражи помоћ кад му треба...). 

Тек кад су исходи све три врсте остварени општи циљ васпитног рада је достигнут у 

потпуности. Зато није довољно познавати правила дома већ их и поштовати, као што није 

довољно познавати принципе конструктивне комуникације већ и комуницирати на такав 

начин. У реализацији програма васпитач користи различите методе и технике рада, као и 

све облике рада (индивидуални, рад у паровима, малим и великим групама). Он процењује 

који начин рада, у датим околностима, најбоље води жељеним исходима. Предност имају 

облици рада у којима ученици могу активно да учествује. За пуну реализацију програма 

потребно је да васпитач сарађује са другим васпитачима, стручним сарадницима, управом 

дома, родитељима, наставницима школа. Васпитач је важан модел за углед ученицима. Он 

личним примером, својим изгледом (уредност), особинама личности (тачност, 

одговорност, искреност, доследност...) и понашањем (однос према раду, начин на који 

комуницира и решава конфликтне ситуације, прати културна дешавања...) такође 

доприноси постизању наведених исхода. Кад год  је могуће треба подстицати 

иницијативу, партиципацију и тимски рад ученика. Треба их укључити у организацију 

активности у дому, питати их за мишљење, омогућити да бирају између различитих 

могућности уз образложење својих избора. За остварење неких исхода васпитач може да 

се ослони на узајамну помоћ ученика, посебно старијих ученика млађим. Бројне 

институције у окружењу, аматерска позоришта, спортски клубови, разна такмичења, 
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ученички парламент су, такође, место за васпитни рад са ученицима. Посебну пажњу 

треба посветити подршци ученицима да на конструктиван начин проводе слободно време 

у складу са сопственим интересовањима и могућностима. Васпитач организује различите 

активности на предлог и у складу са интересовањима ученика и могућностима установе, и 

упознаје ученике са активностима у окружењу у које могу да се укључе. За реализацију 

програма важна је атмосфера у којој се одвија живот у дому и начин на који васпитачи 

комуницирају са ученицима. Предуслов успеха је стална, двосмерна размена информација, 

како формална тако и неформална. Однос између васпитача и ученика треба да 

карактерише узајамно уважавање, поверење и искреност. Темељ програма васпитног рада 

са ученицима чине индивидуални, глобални и оперативни програми (у виду дневних 

подсетника и припрема) рада васпитача који су саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

КУЋНИ РЕД 

6
30

 - 7
h
  устајање 

7
 h

 - 7
30

 доручак 

7
45

 – 13 
00h

  настава за ученике основне школе 

9
 h

 - 12
h
 репетиција за ученике средње школе 

9
00-

9
15

 ужина за децу из дома 

13
 h

 - 13
30

 ручак 

13
45

 - 19
h
 настава за ученике средње школе 

14
 h

 - 15
15

 репетиција за ученике основне школе 

15
15

 - 15
30

 ужина 

15
30

 - 19
h
 ваннаставне и слободне активности 

19
 h

 - 19
30

 вечера 

19
45

 - 20
h
 припрема и одлазак на спавање ученика 1, 2,3,4  и 5.разреда основне школе 

20
45 

-21
00

 припрема и одлазак на спавање ученика 6, 7 и 8. разреда основне школе 

21
45 

-22
00

 припрема и одлазак на спавање ученика средње школе 

 

 

8 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

8.1 Програм рада стручног сарадника-дефектолога; Сарадника за израду 

дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметњама 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Садржај рада време начин носилац место 

1. Учешће у изради 

Годишњег програма 

рада школе  

VІІІ, IX 

 

дискусија, 

израда и 

прикупљање 

садржаја 

Тим за израду 

годишњег 

плана рада 

школе 

просторије 

школе 

2. Праћење и израда 

Анекса школског 

програма 

током године дискусија, 

израда и 

прикупљање 

садржаја 

Стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

просторије 

школе 

3. Учешће и изради  

програма развојног 

током године састанци са 

члановима 

стручни 

сарадник-

просторије 

школе 



145 

 

планирања и и 

праћење усклађености 

са ГПРШ 

стручног 

актива 

дефектолог 

4. Одређивање и 

праћење кључних 

тачака 

самовредновања 

Акциони план 

током године састанци са 

члановима 

стручног 

актива 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе 

5.Израда Годишњег 

програма рада 

стручног сарадника-

дефектолога и 

сарадника за израду 

дидактичких 

средстава и помагала 

за децу са 

сензомоторичким 

сметњама  

VIII-IX 

 

евидентирање стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

6.Израда Годишњег 

програма рада тима за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања, 

занемаривања  

VIII-IX дискусија,  

евидентирање 

Тим за заш-

титу од 

дискримина-

ције, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

просторије 

школе 

7.Планирање задатака 

на унапређивању 

васпитног рада школе 

и дома 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе и 

интерната 

8.Планирање сарадње 

са родитељима 

VIII-IX евидентирање стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

9. Припремање 

годишњих и месечних 

планова рада стручног 

сарадника 

континуирано израда стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

10. Учествовање у 

припреми 

индивидуалног 

образовног плана за 

децу, односно 

ученике; 

континуирано израда стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 

11. Учествовање у 

избору и 

конципирању разних 

ваннаставних и 

ваншколских 

континуирано дискусија,  

евидентирање 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 
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активности, односно 

учешће у планирању 

излета, екскурзија, 

боравка деце и 

ученика у природи; 

12. Учествовање у 

избору и 

конципирању разних 

дидактичких 

средстава и помагала 

за децу, израда 

материјала 

континуирано дискусија,  

евидентирање, 

планирање, 

израда 

стручни 

сарадник 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 

13. Учешће у 

планирању и 

реализацији 

културних 

манифестација, 

наступа деце, односно 

ученика, медијског 

представљања и 

слично 

континуирано разговор, 

израда 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 

14. Пружање помоћи 

наставницима у 

изради њихових 

планова рада, планова 

рада актива и 

разредних 

већа,планова рада 

допунске, додатне 

наставе, наставе у 

природи, секција, 

разредног старешине 

континуирано разговор, 

израда 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 

15. Пружање помоћи 

наставницима у 

осмишљавању, 

припреми и примени 

дидактичких 

средстава 

континуирано разговор, 

израда 

стручни 

сарадник 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 

II  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1.Континуирани увид 

у годишње и месечне 

планове рада 

наставника 

током године 

 

праћење 

 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници 

 

канцеларија 

стручне службе 

 

2. Систематско током године праћење стручни просторије 
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праћење и вредновање 

образовно- васпитног, 

односно наставног 

процеса развоја и 

напредовања деце, 

односно ученика; 

сарадник-

дефектолог 

наставници 

 

школе 

3. Праћење ефеката 

иновативних 

активности и 

пројеката, као и 

ефикасности нових 

организационих 

облика рада; 

током године праћење стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници 

 

просторије 

школе 

4. Праћење и 

вредновање примене 

мера 

индивидуализације и 

индивидуалног 

образовног плана; 

током године праћење стручни 

сарадник-

дефектолог 

наставници 

 

просторије 

школе 

5. Праћење и 

вредновање примене 

дидактичких 

средстава 

током године праћење стручни 

сарадник 

наставници 

 

просторије 

школе 

6. Учествовање у раду 

комисије за проверу 

савладаности 

програма увођења у 

посао наставника 

током године Праћење, 

дискусија, 

извештај 

Чланови 

комисије 

просторије 

школе 

7. Учешће у изради 

делова годишњег 

извештаја о раду 

установе у 

остваривању свих 

програма образовно-

васпитног рада 

Фебруар, 

август 

израда стручни 

сарадник, 

чланови тима 

просторије 

школе 

8. Праћење анализе 

успеха и дисциплине 

ученика на 

класификационим 

периодима, као и 

предлагање мера за 

њихово побољшање; 

Новембар, 

јануар, април, 

мај/јун 

Дискусија, 

анализа 

Чланови 

одељенских 

већа, стручни 

сарадник, 

директор 

Просторије 

школе 

9. Анализирање 

реализације часова 

редовне наставе у 

школама и других 

током године праћење, 

евидентирање, 

извештај 

стручни 

сарадник, 

директор 

школе 

просторије 

школе 
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облика образовно-

васпитног рада којима 

је присуствовао и 

давање предлога за 

њихово унапређење; 

10. Праћење начина 

вођења педагошке 

документације 

наставника; 

(педагошке свеске, ес 

дневник) 

током године праћење, 

евидентирање 

стручни 

сарадник, 

директор 

школе 

просторије 

школе 

III САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И ВАСПИТАЧИМА  НА УНАПРЕЂИВАЊУ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1.Увођење нових 

метода рада у циљу 

адекватне 

презентације градива 

и његове боље 

усвојености 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

2.Утврђивање 

педагошких чинилаца 

неуспеха ученика у 

појединим 

предметима 

током године праћење стручни 

сарадник,, 

наставници, 

директор 

просторије 

школе 

3. Сарадња са 

одељенским 

старешинама  у 

организацији и 

реализацији рада 

одељењске заједнице 

у области 

професионалне 

оријентације, 

здравственог 

васпитања, и групне 

динамике 

током године разговор струлни 

сарадник-

дефектолог 

одељенске 

старешине, 

социјални 

радник, 

сараданик ПУ 

просторије 

школе 

4. Иницирање и 

учешће у 

иновативним 

видовима планирања 

наставе и других 

облика образовно-

васпитног рада 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

5. Пружање помоћи 

наставницима у 

изради планова 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 
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допунског, додатног 

рада, практичне 

наставе и 

амбијенталне наставе, 

плана рада 

одељењског 

старешине, секција, 

наставе на даљину 

6. Пружање помоћи 

наставницима у 

остваривању задатака 

професионалне 

оријентације и 

каријерног вођења и 

унапређивање тога 

рада; 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

7. 8. разред – час 

одељењске заједнице 

посвећени ПО 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

8. 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; 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

9. Пружање помоћи 

одељењским 

старешинама у 

реализацији 

појединих садржаја 

часа одељењске 

заједнице; 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

10. Пружање помоћи 

наставницима у 

остваривању свих 

форми сарадње са 

породицом; 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

11. Учешће у 

припреми и присуство 

X, XI, XII, III, 

IV, V 

присуство, 

праћење, 

стручни 

сарданик-

просторије 

школе 
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на часовима редовне, 

допунске, додатне 

наставе и слободних 

активности , анализа 

посећених часова и 

давање предлога за 

унапређење 

евидентирање, 

консултовање, 

извештавање 

дефектолог, 

директор 

12. Пружање помоћи 

наставницима о 

вођењу документације 

о раду 

током године разговор стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

13. Пружање помоћи 

у осмишљавању 

потребних 

дидактичких 

средстава и њихова 

израда 

током године консултације 

планирање 

израда 

адаптација 

презентација 

стручни 

сарадник, 

наставници 

просторије 

школе 

14.Упознавање 

запослених са 

Водичем за примену 

ревидираних 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне жртве 

трговине људима; 

упознавање са Листом 

индикатора 

IX презентација стручни 

сарадник 

просторије 

школе 

15. Упознацање са он 

лајн доступним 

ресурсима за васпитни 

и превентивни рад 

образовно васпитних 

установа 

X презентација, 

подела 

материјала 

стручни 

сарадник 

просторије 

школе 

IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1 Упис ученика у први 

разред и средњу 

школу 

VI-IX разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

секретар 

канцеларија 

стручне службе 

2.Праћење и 

напредовање 

ученика,евидентирање 

ученика који имају 

током године праћење 

разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

канцеларија 

стручне службе 
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потешкоће у праћењу 

наставе и рад са њима 

дефектолог 

3.Индивидуални и 

групни саветодавни 

рад са ученицима код 

којих су евидентиране 

сметње у: 

током године праћење 

разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

а/адаптацији на 

школску средину и 

објекте 

током године праћење 

разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

б/у емоционалном 

сазревању 

током године праћење 

разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

в/нивоу фрустрационе 

толеранције 

током године праћење 

разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

4. Координација рада 

Ђачког парламента 

током године разговор, 

евидентирање 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

чланови 

Ђачког 

парламента 

просторије 

школе 

5. Идентификовање и 

рад на отклањању 

педагошких узрока 

проблема у учењу и 

понашању; 

током године разговор стручни 

сарадник-

дефектолог,  

Социјални 

радник, 

наставници 

просторије 

школе 

6. Анализирање и 

предлагање мера за 

унапређивање 

ваннаставних 

активности; 

током године разговор Стручни 

сарадник-

дефектолог, 

наставници, 

васпитачи, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

просторије 

школе 

7. Пружање помоћи на 

осмишљавању 

садржаја и 

организовању 

током године разговор стручни 

сарадник-

дефектолог, 

наставници, 

просторије 

школе 
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активности за 

креативно и 

конструктивно 

коришћење слободног 

времена; 

васпитачи, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

8. Промовисање, 

предлагање мера, 

учешће у 

активностима у циљу 

смањивања насиља, а 

повећања толеранције 

и конструктивног 

решавања 

конфликата, 

популарисање здравих 

стилова живота 

током године разговор стручни 

сардник-

дефектолог, 

Социјални 

радник, 

директор, 

наставници, 

васпитачи, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

просторије 

школе 

9. Учествовање у 

појачаном васпитном 

раду са ученицима  

током године разговор стручни 

сарадник-

дефектолог, 

социјални 

радник, 

наставници, 

васпитачи  

просторије 

школе 

10. Праћење ученика 

и осмишљавање или 

корекција 

дидактичких 

средстава 

 

током године разговор стручни 

сарадник 

наставници, 

васпитачи  

просторије 

школе 

V  РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

1.Контакти и 

упознавање родитеља 

са проблемима 

њихове деце 

током године разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

2.Групни рад са 

родитељима ученика  

који имају сличне 

развојне проблеме 

/емотивне природе 

или проблеме везане 

за учење/ 

током године разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

3. Сарадња са Саветом 

родитеља, учешће у 

раду 

током године разговор, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

канцеларија 

стручне службе 
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дефектолог 

4. Сарадња са 

Центром за 

хранитељство, јачање 

сарадње са 

хранитељским 

породицама и њихово 

активно укључивање 

у образовно васпитни 

процес 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

5. Пружање подршке 

родитељима, 

старатељима у раду са 

децом, односно 

ученицима са 

тешкоћама у учењу, 

проблемима у 

понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној 

оријентацији; 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

6. Укључивање 

родитеља, старатеља у 

поједине облике рада 

установе (настава, 

секције, предавања, 

пројекти...) и 

партиципација у свим 

сегментима рада 

установе; 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе и 

интерната 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СОЦИЈАЛНИМ РАДНИКОМ И ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

1.Сарадња са 

директором, стручним 

сарадницима на 

истраживању 

постојеће образовно-

васпитне праксе и 

специфичних 

проблема и потреба 

установе и 

предлагање мера за 

унапређење; 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

директор, 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе  

2. Сарадња са 

директором и 

стручним 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

директор, 

социјални 

радник, 

просторије 

школе  
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сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова 

и комисија и редовна 

размена информација; 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

3. Сарадња са 

директором и 

стручним 

сарадницима на 

заједничком плани-

рању активности, 

изради стратешких 

докумената установе, 

анализа и извештаји о 

раду школе; 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

директор, 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе  

4. Тимски рад на 

проналажењу 

најефикаснијих 

начина унапређивања 

вођења педагошке 

документације у 

установи; 

током године разговор,  

планирање, 

евидентирање 

директор, 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

чланови 

Стручних већа 

просторије 

школе  

5. Сарадња са 

директором и 

стручним сарад-

ницима на изради 

плана уписа 

фебруар-март планирање директор, 

социјални 

радник, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе  

6. Сарадња са 

директором ради 

планирања израде и 

набавке дидактичких 

средстава и помагала 

током године разговор,  

планирање 

директор, 

стручни 

сарадник- 

чланови 

Стручних већа 

просторије 

школе  

VI   ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

1.Сарадња са 

предметним 

наставницима у 

реализацији 

професионалног 

информисања кроз 

редовну наставу 

током године разговор, 

евидентирање 

тим за 

професионалну  

орјентацију 

канцеларија 

стручне службе 

2.Учешће у 

организовању свих 

облика 

професионалног 

информисања /посете, 

током године разговор, 

евидентирање 

тим за 

професионалну  

оријентацију 

канцеларија 

стручне службе 
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изложбе, дискусија/ 

3.Упознавање са 

професионалним 

опредељењима 

ученика 8.разреда-

интензивнији 

саветодавни рад са 

њима 

током године разговор, 

евидентирање 

тим за 

професионалну  

орјентацију 

канцеларија 

стручне службе 

4. Информисање 

родитеља о 

образовним 

профилима у оквиру 

наше школе као и 

могућностима 

запошљавања након 

завршеног школовања 

током године разговор, 

евидентирање 

тим за 

професионалну  

орјентацију 

канцеларија 

стручне службе 

VII  КОРЕКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД 

1.Евидентирање 

ученика којима је 

потребан корективно 

педагошки рад, 

упознавање са 

околностима у којима  

дете живи и 

саветодавни рад са 

родитељима 

током године разговор са 

наставницима, 

ученицима, 

евидентирање 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе 

2.Сарадња у 

утврђивању нивоа 

захтева за такве 

ученике у појединим 

наставним 

предметима 

током године разговор са 

наставницима, 

ученицима, 

евидентирање 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

просторије 

школе 

3.Сарадња са 

различитим 

институцијама због 

ученика чија природа 

проблема превазилази 

оквире школског 

бављења њиме 

током године разговор, 

дискусија 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

институције 

VIII  АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

1.Израда извештаја за 

потребе стручних 

органа, Савета 

родитеља 

током године евидентирање стручни 

сарадник-

дефектолог 

канцеларија 

стручне службе 

2. Израда анкета за 

родитеље за потребе 

током године израда анкета, 

анализа 

стручни 

сарадник, 

просторије 

школе 
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организације и 

реализације 

образовно-васпитног 

рада 

наставници 

IX  УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

1. Учествовање у раду 

образовно-васпитног, 

наставничког већа  

током године разговор, 

дискусија 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

чланови Већа 

просторије 

школе 

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, 

односно програма 

васпитног рада; 

током године разговор, 

дискусија 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

чланови 

стручних 

актива и већа 

просторије 

школе 

X   СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Стручно 

усавршавање у 

установи: 

 

    

Учешће у 

обележавању 

међународног  дана 

особа оштећеног 

слуха 

септембар организовање 

предавања у 

сарадњи са 

Институтом за 

јавно здравље; 

-„Моја прича” 

представљање 

ученика 

оштећеног 

слуха 

наставници, 

васпитачи, 

стручна 

служба 

просторије 

школе 

Обележавање 

светског дана 

толеранције-израда 

плаката 

новембар израда 

плаката 

наставно 

васпитно 

особље, 

стручна 

школа 
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служба
 

обележавање 

Светског дана 

људских права 

Децембар  Предавање, 

презентација 

разговор 

наставници и 

васпитачи 

чланови 

ученичког 

парламента 

школа 

обележавање 

Међународног дана 

особа са 

инвалидитетом 

Децембар Дружење 

ученика 

школе;  

посета некој 

институцији 

по избору 

ученика 

организације у 

граду, чланови 

тима за 

заштиту  

чланови 

парламента,  

васпитачи 

Просторије 

школе;  

 

Учешће у припреми и 

реализацији 

предавања на тему 

„Безбедност на 

интернету” 

Март предавање, 

презентација, 

разговор 

Невенка 

Мијановић,      

Б.   Милосав-

љевић, 

чланови 

ученичког 

парламента 

, васпитачи 

Просторије 

школе 

Предавање/радионица 

на тему насиље 

Април предавање, 

разговор, 

дискусија 

чланови тима 

за заштиту, 

ученички 

парламент
 

школа 

презентација 

приручника, 

семинара, блога, сајта 

током године излагач, 

учесник 

соц. радник, 

стручни 

сарадник,, 

наставници, 

васпитачи 

просторије 

школе 

стицање вештина за 

примену ИКТ 

технологије-

образовних 

платформи 

током године учесник наставници и 

васпитачи 

просторије 

школе 

Праћење и 

учествовање на 

обукама на 

националној 

платформи „Чувам те” 

током године учесник стручни 

сарадник 

просторије 

школе 

2. Стручно 

усавршавање ван 

установе 

Семинари из 

области: 

Васпитни рад 

Деца/ученици којима 

током године учесник реализатори 

семинара 

просторије 

школе, ЦСУ 

Крагујевац и 

др. 
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је потребна додатна 

подршка у 

образовању  

Општа питања 

наставе 

Информатика 

каталог 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025 

XI  САРАДЊА СА СПОЉНОМ СРЕДИНОМ 

1. Сарадња са 

образовним, 

здравственим, 

социјалним, научним, 

културним и другим 

установама које 

доприносе 

остваривању циљева и 

задатака, образовно-

васпитног рада 

установе; 

током године посете, 

разговор, 

посматрање 

Директор, 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

социјални 

радник, 

наставници и 

васпитачи 

установе 

2. Учешће у 

планирању и 

организовању 

појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама; 

током године посете, 

разговор, 

посматрање 

Директор, 

стручни 

сарадник-

дефектолог, 

социјални 

радник, 

наставници и 

васпитачи 

канцеларија 

стручне службе 

 

8.2 Програм рада социјалног радника 

І  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Садржај рада време место начин Носилац 

-Учешће у изради 

делова Годишњег 

плана рада Школе  

IX просторије 

Школе 

евидентирање Тим за израду 

годишњег плана 

рада Школе 

-Израда Годишњег и 

месечног програма 

рада социјалног 

радника 

IX канцеларија 

стручне 

службе 

планирање социјални радник 

-Учешће у изради 

полугодишњег и 

годишњег извештаја 

фебруар, 

август 

просторије 

Школе 

евидентирање Тим за израду 

годишњег плана 

рада Школе 
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о раду школе 

-Планирање сарадње 

са родитељима 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе  

евидентирање социјални радник 

-Израда Годишњег 

програма рада Тима 

за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања, 

занемаривања 

IX просторије 

школе 

дискусија,  

евидентирање 

ТИМ 

ІІ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

- Систематско и 

континуирано 

праћење социо- 

економских прилика 

ученика и њихив 

утицај на васпитно-

образовни процес  

-  Утрђивање потреба 

и проблема ученика       

- Прaћење 

прилагођавања нових 

ученика у школи и 

дому 

током 

године 

просторије 

школе и 

интерната  

посматрање, 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник 

Упознавање 

запослених са 

Водичем за примену 

ревидираних 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне жртве 

трговине људима; 

упознавање са 

Листом индикатора 

IX просторије 

школе и 

интерната  

разговор, 

презентовање, 

анализа 

социјални радник 

ІІІ САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И ДРУГИМ САРАДНИЦИМА 

- Тимски третман 

изражених проблема 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе 

дискусија социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

наставници. 

- Упознавање 

наставника са 

IX-X просторије 

школе 

разговор социјални радник, 

наставници 
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социјалном 

структуром одељења 

и специфичним 

карактеристикама 

појединих ученика 

- Континуирана 

сарадња са 

одељенским 

старешинама у циљу 

праћења редовности 

похађања наставе 

током 

године 

просторије 

школе 

посматрање, 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник, 

наставници 

-Мотивисање 

наставника за 

социјалне акције 

током 

године 

просторије 

школе 

разговор социјални радник, 

наставници 

- Сарадња са 

одељенским 

старешинама  у 

организацији и 

реализацији рада 

одељењске заједнице 

у области 

професионалне 

оријентације, 

здравственог 

васпитања и групне 

динамике 

током 

године 

просторије 

школе 

разговор социјални радник, 

наставници,  стручни 

сарадник-дефектолог 

ІV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- Упис ученика у 

први разред основне 

и средње школе 

VI-IX канцеларија 

стручне 

службе 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник, 

секретар, стручни 

сарадник-дефектолог 

- Сарадња са 

Комисијом за 

процену потреба за 

пружање додатне 

образовне, здраствене 

или социјалне 

подршке ученику 

током 

године  

просторија за 

састанке 

дискусија, 

евидентирање 

интерресорна 

комисија 

-Пријем ученика у 

дом 

IX интернат 

Школе 

разговор социјални радник, 

васпитачи 

-Oрганизовање 

предавања и обука 

везаних за заштиту на 

раду, противпожарну 

заштиту и сл 

IX просторије 

школе 

евидентирање социјални радник 

- Пружање помоћи и током просторије разговор, социјални радник 
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подршке ученицима 

који се налазе у стању 

социјалне потребе 

године школе и 

интерната 

укључивање 

других установа 

које могу 

пружити помоћ и 

подршку 

ученицима 

- Рад на превенцији 

васпитне 

запуштености 

током 

године 

просторије 

школе и 

интерната 

разговор, 

укључивање 

других установа 

које могу 

пружити помоћ и 

подршку 

ученицима 

социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

наставници 

Индивидуални и 

групни саветодавни 

рад са ученицима код 

којих су 

евидентиране сметње 

у: 

а/адаптацији на 

школску средину и 

објекте 

б/у емоционалном 

сазревању        

в/нивоу 

фрустрационе 

толеранције 

током 

године 

просторије 

школе и 

интерната 

посматрање, 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

наставници... 

Рад са ученицима код 

који постоји ризик од 

напуштања 

школовања 

током 

године 

просторије 

школе и 

интерната 

евидентирање, 

праћење, 

разговори 

ТПО, родитељи 

V  РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/ХРАНИТЕЉИМА 

- Контакти и 

упознавање родитеља 

са проблемима 

њихове деце 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе  

разговор, 

евидентирање 

социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

-Групни рад са 

родитељима ученика  

који имају сличне 

развојне проблеме 

/емотивне природе 

или проблеме везане 

за учење/ 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе  

разговор, 

евидентирање 

социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

-  Саветодавни рад са 

родитељима око 

остваривања 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник 
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одређених права у 

оквиру социјалне 

заштите као и 

посредовање код 

других институција 

-Саветодавни рад у 

области породичне 

динамике 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе 

праћење разговор, 

евидентирање  

стручни сарадник-

дефектолог, 

социјални радник 

- Рад у саветовалишту 

за родитеље 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

- Посете породицама 

ученика у циљу 

утврђивања социо-

економског статуса 

ученика 

IX–X породични 

дом ученика 

разговор, 

посматрање, 

евидентирање 

социјални радник 

Учешће у раду Савета 

родитеља 

током 

године 

просторије 

школе 

разговор, 

евидентирање 

социјални радник, 

директор, Савет 

родитеља 

Укључивање 

родитеља, старатеља 

у поједине облике 

рада установе 

(настава, секције, 

предавања, 

пројекти...) и 

партиципација у свим 

сегментима рада 

установе; 

током 

године 

просторије 

школе и 

интерната 

разговор,  

планирање, 

евидентирање 

социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

Рад са родитељима 

код чије деце постоји 

ризик од напуштања 

школовања 

током 

године 

просторије 

школе и 

интерната 

разговор  ТПО, 

родитељи/хранитељи  

VІ  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА 

- Сарадња са 

предметним 

наставницима у 

реализацији 

професионалног 

информисања кроз 

редовну наставу 

током 

године 

просторије 

школе 

разговор социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

-Учешће у 

организовању свих 

облика 

професионалног 

информисања  

током 

године 

просторије 

школе, радне 

организације 

посете, изложбе, 

дискусија 

тим за 

професионалну 

оријентацију 
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-Упознавање са 

професионалним 

опредељењима 

ученика 8.разреда-

интензивнији 

саветодавни рад са 

њима 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе 

разговор тим за 

професионалну  

оријентацију 

 Информисање 

родитеља о 

образовним 

профилима у оквиру 

наше школе као и 

могућностима 

запошљавања након 

завршеног 

школовања 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе 

разговор тим за 

професионалну  

оријентацију  

VІІ  САРАДЊА СА СПОЉНОМ СРЕДИНОМ 

- Посете радним 

организацијама у 

којима ученици 

средње школе 

обављају 

професионалну 

праксу 

током 

године 

радне 

организације 

посете, разговор, 

посматрање 

социјални радник, 

наставник практичне 

наставе, директор 

- Посете Развојним 

саветовалиштима 

ради раног откривања 

деце са оштећењима 

слуха и другим 

сметњама у развоју 

током 

године 

Развојна 

саветовалишта 

и просторије 

школе 

посете, разговор, 

посматрање, 

евидентирање 

социјални радник 

- Сарадња са Центром 

за социјални рад ради 

прикупљања података 

о ученицима и 

остваривања права на 

интернатско 

издржавање ученика 

средње школе 

III-VI Центри за 

социјални рад 

посете, разговор социјални радник 

-Сарадња са 

образовним, здрав-

ственим,   социјал-

ним,научним, 

културним и другим  

установама које 

доприносе оства-

ривању циљева   и 

током 

године 

просторије 

школе, друге 

установе  

посете, разговор социјални радник 
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задатака васпитно - 

образовног рада 

школе 

-Сарадња са 

Интерресорним 

комисијама  

током 

године 

просторије 

школе  

посете, разговор социјални радник 

-Сарадња са Центром 

за породични смештај 

и усвојење 

 

током 

године 

просторије 

школе, друге 

установе  

посете, разговор социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

Учешће у планирању 

и организовању 

појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама 

(Школски диспанзер, 

Савез глувих, МУП, 

Црвени крст, друге 

школе...) 

током 

године 

просторије 

школе, друге 

установе  

посете, разговор социјални радник 

Сарадња са 

различитим 

институцијама због 

ученика чија природа 

проблема превазилази 

оквире школског 

бављења њиме 

током 

године 

институције  посете, разговор социјални радник,  

стручни сарадник-

дефектолог 

VІІІ  АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Израда извештаја за 

потребе стручних 

органа, Савета 

родитеља 

током 

године 

канцеларија 

стручне 

службе  

евидентирање социјални радник 

ІX  УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

- Сарадња са 

стручним већима, 

стручним активима 

током 

године 

школа дискусија социјални радник 

- Информисање 

стручних органа о 

резултатима и 

предлагање мера 

током 

године 

школа разговор социјални радник 

X СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Стручно 

усавршавање у 

установи: 

    

Праћење и 

учествовање на 

обукама на 

током 

године 

 

школа учесник социјални радник 
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националној 

платформи „Чувам 

те” 

Учешће у 

обележавању 

међународног дана 

особа оштећеног 

слуха 

септембар школа учешће на 

конкурсу и 

изложба радова 

стручни сарадници 

васпитачи 

Обележавање 

светског дана 

толеранције 

новембар школа израда плаката
 

наставно васпитно 

особље, стручна 

служба 

обележавање 

Међународног дана 

особа са 

инвалидитетом 

Децембар Просторије 

школе; 

организације 

у граду 

Дружење ученика 

школе;  

посета некој 

институцији по 

избору ученика 

чланови тима за 

заштиту  

чланови парламента,  

васпитачи 

Обележавање 

Светског дана 

људских права 

Децембар школа активности по 

разредима 

наставно васпитно 

особље, стручна 

служба 

Учешће у припреми и 

реализацији 

предавања на тему 

„Безбедност на 

интернету” 

Март школа предавање, 

презентација, 

разговор 

Невенка Мијановић, 

Б.Милосавље-вић,  

чланови ученичког 

парламента 

Предавање/радионица 

на тему „Насиље” 

април школа предавање, 

разговор, 

дискусија
 

чланови тима за 

заштиту, ученички 

парламент 

презентација 

приручника, 

семинара, блога, сајта 

током 

године 

просторије 

школе 

излагач, учесник стручни сарадници, 

наставници, 

васпитачи 

2. Стручно 

усавршавање ван 

установе  

Семинари из 

области: 

Васпитни рад 

Деца/ученици којима 

је потребна додатна 

подршка у 

образовању 

каталог 2022/2023, 

2023/2024, 2025/2026 

током 

године 

место 

одржавања 

семинара 

реализатори 

семинара 

просторије школе, 

ЦСУ Крагујевац и 

др. 
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9 ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

9.1 План и програм рада одељенског старешине 1. разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Припреме за почетак нове школске 

године 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Понашања у школи и домуза време 

пандемије 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Редовно прање руку: Како?, Када?, Где? 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор  учионица 

-Мој радни дан 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Дечја недеља 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

X 

-Стицање основних хигијенских навика 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Како да уредимо учионицу 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 
учионица 

-Ђачка торба,а у њој... 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Како да безбедно стигнемо до школе 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

XI -Моја породица 
Јасмина 

Васић, 
разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Јована Јаков. 

-Моје активности у току дана 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Лична хигијена   

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Животиње-наши пријатељи 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

рaзговор, 

практичан 

рад 

учионица 

XII 

-У сусрет зими 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

- Редовно прање руку 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 
учионица 

- Лична хигијена  и  хигијена простора 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Новогодишњи пано 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 
учионица 

-Припремамо прославу Нове године 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 
учионица 

II 

-Брига о здрављу 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Друштвене игре-весело одељенско 

дружење 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

Игра учионица 

-Уређујемо учионицу Јасмина практичан учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

рад 

III 

-Уређујемо пано поводом 8. марта 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 
учионица 

-Хигијена простора 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-У сусрет пролећу 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Здрава храна 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Понашање према старијима 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

IV 

- Уређење ускршњег паноа 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор 

игра 
учионица 

-Чега највише волим да се играм 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

Игра 
школско 

двориште 

- Наш радни сто 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 
учионица 

V 

-Чистоћа је пола здравња 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Учимо нову игру 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Игра 
школско 

двориште 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Јаковљевић 

-Играјмо се у природи 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

Игра парк 

-Уређујемо школско двориште 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 

школско 

двориште 

VI 

-За столом 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

практичан 

рад 

школско 

двориште 

-Успех на крају школске године 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

разговор учионица 

-Весели одељенски састанак 

Јасмина 

Васић, 

Јована 

Јаковљевић 

Игра учионица 

 

9.2 План и програм рада одељенских старешина од 2. до 4. разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Понашања у школи за време пандемије 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

-Редовно прање руку: Како?, Када?, 

Где? 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Мој радни дан 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

- Моје слободно време 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Животиње-наши пријатељи 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

X 

-Стицање основних хигијенских навика 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

-Дечја недеља 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

-Како да уредимо учионицу 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Какву околину желимо 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

XI -Наши рођендани 
Сања 

Радуловић, 
разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

-Како контролишемо бес 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

-Лична хигијена и хигијена простора 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Моја породица 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

XII 

-Другарске игре у току зиме 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

-Брига о здрављу 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор 

практичан 

рад 

учионица 

-Стицање основних хигијенских навика 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор учионица 

-Новогодишњи пано 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

практичан 

рад 
учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Светлана 

Мијатовић 

-Припремамо прославу Нове године 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

практичан 

рад 
учионица 

II 

-Исхрана и здравље 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

-На улици – Ја сам пешак 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

-Један мој дан 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

III 

-Уређујемо пано поводом 8. марта 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

практичан 

рад 
Учионица 

-Хигијена простора  

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

практичан 

рад 
Учионица 

-Друштвене игре-весело одељенско 

дружење 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

Игра Учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Здрава храна 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

-Шта нас плаши 

 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

IV 

- Понашање према старијима 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

-У сусрет пролећу 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

- Уређење ускршњег паноа  

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

V 

-Идемо у продавницу 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

- Чистоћа је пола здравља 

 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

-Играјмо се у природи 
Сања 

Радуловић, 
Игра Учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

-Уређујемо школско двориште 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

практичан 

рад 
учионица 

VI 

-Успех на крају школске године 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

разговор Учионица 

- Лепе речи 

 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

практичан 

рад 
Учионица 

-Весели одељенски састанак 

Сања 

Радуловић, 

Данијела 

Радојичић, 

Светлана 

Мијатовић 

Игра Учионица 

 

 

9.3 План и програм рада одељенских старешина V разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Припреме за почетак нове школске 

године, организација наставе за време 

пандемије 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Правила понашања у школи и дому за 

време пандемије. 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Очекивања, потребе и захтеви за време 

пандемије 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Ја сам одговоран,уредан и марљив ђак, 

подстицање личног развоја ученика. 

Ивана 

Јанковић 
разговор  учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

X 

-Дечија права, дужности и обавезе 
Ивана 

Јанковић разговор учионица 

Упознавање са програмом екскурзије 
Ивана 

Јанковић разговор учионица 

-Лична хигијена. Разговор о мерама 

превенције за време пандемије 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Понашање на јавном месту 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Подстицање социјалних односа у групи 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

XI 

-Анализа успеха 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Организовање родитељског састанка 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Сличности и разлике међу нама 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Како бринем о свом здрављу. Разговор о 

мерама превенције за време пандемије. 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

XII 

-Другарство у одељењу 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

- Разрешавање сукоба 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Припремамо прославу Нове године 
Ивана 

Јанковић 

практича

н рад 
учионица 

I 

-Шта значи бити добар друг 
Ивана 

Јанковић разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  
Ивана 

Јанковић разговор учионица 

-Колико смо научили у I полугодишту 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Обележавамо дан Светог Саве 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

II 

-Пријем ученика и разговор са 

родитељима. . Разговор о мерама 

превенције за време пандемије. 

Ивана 

Јанковић разговор учионица 

-Сарадња са васпитном службом 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

III -Друг, пријатељ, симпатија 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Уређење осмомартовског паноа 
Ивана 

Јанковић 

практича

н рад 

учионица 

-Како бринемо о кућном љубимцу Ивана 

Јанковић 

разговор, 

прак. рад 

школско 

двориште 

-Сарадња са васпитном службом 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

IV 

- Однос и разлике међу половима 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Међувршњачко насиље-упућивање у 

начине реаговања на појаву насиља у 

школи 

Ивана 

Јанковић разговор учионица 

-Успех на тромесечју 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Уређење ускршњег паноа 
Ивана 

Јанковић 

практича

н рад 
учионица 

V 

-Како корисно употребити слободно време. 

Разговор о мерама превенције за време 

пандемије . 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Уређујемо школско двориште 
Ивана 

Јанковић 

практича

н рад 

школско 

двориште 

-Наше понашање је одраз наше личности 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Успех на крају школске године 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

VI 

-Саопштавање успеха, род. састанак, 

сређивање пед. документације 

Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

-Анализа рада одељенског старешине 
Ивана 

Јанковић 
разговор учионица 

 

9.4 План и програм рада одељенских старешина VI разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Припреме за почетак нове школске 

године, организација наставе за време 

пандемије 

Марија 

Микарић разговор Учионица 

-Правила понашања у школи и дому за 

време пандемије 

Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Очекивања, потребе и захтеви за време 

пандемије 

Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Ја сам одговоран,уредан и марљив ђак, 

подстицање личног развоја ученика 

Марија 

Микарић 
разговор  учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

X 

-Дечја права, дужности и обавезе 
Марија 

Микарић разговор Учионица 

Упознавање са програмом екскурзије 
Марија 

Микарић разговор Учионица 

-Лична хигијена. . Разговор о мерама 

превенције за време пандемије 

Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Понашање на јавном месту 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Подстицање социјалних односа у групи 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

XI 

-Анализа успеха 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Организовање родитељског састанка 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Сличности и разликемеђунама 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Како бринем о свом здрављу. . Разговор о 

мерама превенције за време пандемије 

Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

XII 

-Другарство у одељењу 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Упознавање са емоцијама  
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

- Разрешавање сукоба 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Припремамо прославу Нове године 
Марија 

Микарић 

практича

н рад 
Учионица 

I 

-Шта значи бити добар друг 
Марија 

Микарић разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  
Марија 

Микарић разговор Учионица 

-Колико смо научили у I полугодишту 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Обележавамо дан Светог Саве 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

II 

-Пријем ученика и разговор са 

родитељима. . Разговор о мерама 

превенције за време пандемије 

Марија 

Микарић разговор Учионица 

-Сарадња са васпитном службом 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

III -Друг, пријатељ, симпатија 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Уређење осмомартовског паноа 
Марија 

Микарић 

практича

н рад 

Учионица 

-Како бринемо о кућном љубимцу Марија 

Микарић 

разговор, 

прак. рад 

школско 

двориште 

-Сарадња са васпитном службом 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

IV 

- Однос и разлике међу половима 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Међувршњачко насиље-упућивање у 

начине реаговања на појаву насиља у 

школи 

Марија 

Микарић разговор Учионица 

-Успех на тромесечју 
Марија 

Микарић 
разговор Учионица 

-Уређење ускршњег паноа 
Марија 

Микарић 

практича

н рад 
Учионица 

V 

-Како корисно употребити слободно време. 

. Разговор о мерама превенције за време 

пандемије  

Марија 

Микарић разговор учионица 

-Уређујемо школско двориште 
Марија 

Микарић 

практича

н рад 

школско 

двориште 

-Наше понашање је одраз наше личности 
Марија 

Микарић 
разговор учионица 

-Успех на крају школске године 
Марија 

Микарић 
разговор учионица 

VI 

-Саопштавање успеха, род. састанак, 

сређивање пед. документације 

Марија 

Микарић 
разговор учионица 

-Анализа рада одељенског старешине 
Марија 

Микарић 
разговор учионица 

 

9.5 План и програм рада одељенског старешине VII разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Припреме за почетак нове школске 

године, организација наставе за време 

пандемије 

Слађана 

Коматовић разговор учионица 

-Правила понашања у школи и дому  за 

време пандемије 

Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Очекивања, потребе и захтеви за време 

пандемије 

Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Ја сам одговоран,уредан и марљив ђак, 

подстицање личног развоја ученика 

Слађана 

Коматовић 
разговор  учионица 

X 

-Дечја права, дужности и обавезе 
Слађана 

Коматовић разговор учионица 

Упознавање са програмом екскурзије 
Слађана 

Коматовић разговор учионица 

-Лична хигијена.  Разговор о мерама 

превенције за време пандемије 

Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Понашање на јавном месту 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Подстицање социјалних односа у групи 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

XI 

-Анализа успеха 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Организовање родитељског састанка 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Сличности и разликемеђунама 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Како бринем о свом здрављу. . Разговор о 

мерама превенције за време пандемије 

Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

XII 

-Другарство у одељењу 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

- Разрешавање сукоба 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Припремамо прославу Нове године 
Слађана 

Коматовић 

практича

н рад 
учионица 

I 

-Шта значи бити добар друг 
Слађана 

Коматовић разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  
Слађана 

Коматовић разговор учионица 

-Колико смо научили у I полугодишту 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Обележавамо дан Светог Саве 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

II 

-Пријем ученика и разговор са 

родитељима. Разговор о мерама превенције 

за време пандемије 

Слађана 

Коматовић разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Сарадња са васпитном службом 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

III 

-Друг, пријатељ, симпатија 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Уређење осмомартовског паноа 
Слађана 

Коматовић 

практича

н рад 

учионица 

-Како бринемо о кућном љубимцу Слађана 

Коматовић 

разговор, 

прак. рад 

школско 

двориште 

-Сарадња са васпитном службом 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

IV 

- Однос и разлике међу половима 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Међувршњачко насиље-упућивање у 

начине реаговања на појаву насиља у 

школи 

Слађана 

Коматовић разговор учионица 

-Успех на тромесечју 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Уређење ускршњег паноа 
Слађана 

Коматовић 

практича

н рад 
учионица 

V 

-Како корисно употребити слободно време.  

Разговор о мерама превенције за време 

пандемије  

Слађана 

Коматовић разговор учионица 

-Уређујемо школско двориште 
Слађана 

Коматовић 

практича

н рад 

школско 

двориште 

-Наше понашање је одраз наше личности 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Успех на крају школске године 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

VI 

-Саопштавање успеха, род. састанак, 

сређивање пед. документације 

Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

-Анализа рада одељенског старешине 
Слађана 

Коматовић 
разговор учионица 

 

9.6 План и програм рада одељенског старешине VIII разреда 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Припреме за почетак нове школске 

године, организација наставе за време 

пандемије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Правила понашања у школи и дому за 

време пандемије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Очекивања, потребе и захтеви за време 

пандемије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Ја сам одговоран,уредан и марљив ђак, 

подстицање личног развоја ученика 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор  учионица 

X 

-Дечја права, дужности и обавезе 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

Упознавање са програмом екскурзије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Лична хигијена. . Разговор о мерама 

превенције за време пандемије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Понашање на јавном месту 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Подстицање социјалних односа у групи 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

XI 

-Анализа успеха 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Организовање родитељског састанка 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Сличности и разликемеђунама 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Како бринем о свом здрављу. . Разговор о 

мерама превенције за време пандемије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

XII 

-Другарство у одељењу 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

- Разрешавање сукоба 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Припремамо прославу Нове године 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

практича

н рад 
учионица 

I 

-Шта значи бити добар друг 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Упознавање са емоцијама  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Колико смо научили у I полугодишту 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Обележавамо дан Светог Саве 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

II 

-Пријем ученика и разговор са 

родитељима. . Разговор о мерама 

превенције за време пандемије 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Сарадња са васпитном службом 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

III 

-Друг, пријатељ, симпатија 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Уређење осмомартовског паноа 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

практича

н рад 

учионица 

-Како бринемо о кућном љубимцу Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор, 

прак. рад 

школско 

двориште 

-Сарадња са васпитном службом 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

IV 

- Однос и разлике међу половима 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Међувршњачко насиље-упућивање у 

начине реаговања на појаву насиља у 

школи 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Успех на тромесечју 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Уређење ускршњег паноа 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

практича

н рад 
учионица 

V 

-Како корисно употребити слободно врем. 

Разговор о мерама превенције за време 

пандемије.  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Уређујемо школско двориште 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

практича

н рад 

школско 

двориште 

-Наше понашање је одраз наше личности 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Успех на крају школске године 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

VI 

-Саопштавање успеха, род. састанак, 

сређивање пед. документације 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

-Анализа рада одељенског старешине 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски  

разговор учионица 

 

9.7 План и програм рада одељенског старешине у средњој школи 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

Упознавање ученика са 

школским календаром, 

распоредом часова, 

дежурства и коришћењем 

уџбеника -чос 

Информисање ученика о 

мерама заштите од covid-a 19-

чос 

Упознавање ученика са радом 

и задацима ђачког 

парламента, избор ученика 

представника у ђачком 

парламенту и председника 

одељенске заједнице- чоз 

Упознавање ученика са 

садржајем наставе-чос 

Снабдевање ученика 

школским прибором- чоз 

Место и време учења, 

развијање радних навика- чоз 

Права и обавезе ученика-чос 

Сређивање разредне и 

матичне књиге-чос 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

X 

Емоције-љубав, љубомора, 

симпатије - чоз 

Правилник о понашању-чос 

Формирање позитивних 

односа-солидарност, 

хуманост, култура опхођења 

и понашања - чоз 

Како користити уџбеник и 

друге изворе знања 

(енциклопедије, интернет, 

стручна литература, 

часописи...) -чос 

Усклађивање личних и 

друштвених интереса: брига о 

личној, туђој и друштвеној 

имовини, понашање у 

мултимедијалној учионици - 

чоз 

Прикупљање података о 

ученику-чос 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 

XI 

Сарадња са васпитачима око 

решавања васпитних 

проблема у дому (слободно 

време ученика у дому и 

израда домаћих задатака) -чос 

Подстицање ученика у раду и 

учењу, унапређење рада и 

учења, однос ученика према 

наставницима - чоз 

Развијање самокритичности у 

понашању ученика - чоз 

Ненасилна комуникација - 

чоз 

Одржавање родитељског 

састанка-чос 

Понашање ученика за време 

великог одмора - чоз 

Саопштавање успеха на крају 

првог класификационог 

периода и одржавање 

родитељског састанка-чос 

Решавање проблема 

изостајања са наставе-чос 

Реализација практичне 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

наставе-чос 

XII 

Реализација наставе изборног 

предмета-чос 

Заједнички рад на 

побољшању успеха ученика- 

чоз 

Неговање здравствене 

културе (чување здравља, 

хуманизација односа међу 

половима, заштита и 

унапређење непосредне 

животне околине) - чоз 

Надзор ученика, сарадња са 

васпитачима, стручном 

службом школе и 

родитељима-чос 

Припрема за прославу 

новогодишњих празника, 

уређење школског паноа и 

учионице - чоз 

Сређивање разредне књиге, 

ђачких књижица, писање 

извештаја-чос 

Предавање: буди здрав-развиј 

снажну личност - чоз 

Одржавање родитељског 

састанка-чос 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 

 

I 

Култура коришћења и 

организовање слободног 

времена - чоз 

Значај редовног учења и 

похађања наставе -чоз 

Понашање ученика у школи и 

ваншколским ситуацијама чоз 

Припрема приредбе за 

школску славу - чоз 

Безбедност у саобраћају-чос 

Став ученика према 

оцењивању-чос 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 

II 

 

Примена мотивационих 

наградних средстава у 

подстицању позитивног 

понашања ученика-чос 

Решавање конкретних 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

проблема ученика у школи и 

дому - чос 

Култура понашања ученика 

за време наставе-коришћење 

мобилних телефона и 

примерно облачење - чоз 

Пружање информација о 

празновању 15.фебруара –

Сретењски Устав-чос 

Значај коришћења слушних 

апарата у настави - чоз 

Развијање поверења у себе, 

сопствено напредовање и 

успех - чоз 

Хигијена, пушење, 

алкохолизам, дрога и сида-

чос 

III 

Брига о потребама ученика 

(школски прибор, одећа, 

обућа и друго) -чос 

Култура исхране и значај 

правилне исхране- чоз 

Здравствено стање и физички 

развој ученика –санитарни 

преглед, одлазак код зубара, 

систематски преглед-чос 

Укључивање одељења у шире 

активности школе –изложбе, 

задруга - чоз 

Пружање информација о 

обележавању 8.марта, учешће 

у приредби и израда честитки 

- чоз 

Увид у реализацију наставног 

плана и програма-чос 

Рекреација и сан-осам сати 

сна за правилан развој- чоз 

Понашање ученика у 

школској библиотеци- чоз 

Култура понашања у 

различитим ситуацијама –

позориште, рођендан, 

екскурзија-чос 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

 

IV 

Физичке и психолошке 

карактеристике одрастања-

чос 

Увид у реализацију и 

постизање резултата на 

практичној настави-чос 

Сарадња са васпитачима и 

стручним сарадницима-чос 

Саопштавање успеха на крају 

трећег класификационог 

периода-чос 

Одржавање родитељског 

састанка-чос 

Значај образовања у домену 

опште културе и домену 

свакодневног живота - чоз 

Укључивање стручних лица 

из друштвене срдине у рад 

одељенске заједнице (лекари, 

новинари, уметници...) - чоз 

Сређивање разредне књиге и 

друге педагошке евиденције-

чос 

Припрема за пролећни 

распуст и ускршње празнике - 

чоз 

Стрес и превазилажење 

младалачке кризе - чоз 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 

 

V 

Подстицање ученика на 

постизање бољег успеха-чос 

Краткорочни и дугорочни 

циљеви образовања –визија 

будућег занимања-чос 

Читање књига у слободно 

време - чоз 

Позитивна сазнања о себи и 

другима- чоз 

Сарадња са васпитачима и 

другим службама у школи и 

дому-чос 

Увид у редовно праћење 

практичне наставе-чос 

Љубав, друштвени статус - 

чоз 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

    VI 

Сумирање успеха и 

сређивање разредне књиге-

чос 

Припрема ђачких књижица и 

писање извештаја-чос 

Писање сведочанства и 

уношење оцена у базу 

података-чос 

Одржавање родитељског 

састанка-чос 

Позитивна сазнања о себи и 

другима- чоз 

одељенски 

старешина, 

ученици 

предавање, 

дискусија 

учионица 

 

9.8 Ученичке организације 

9.8.1 Ученички парламент 

 

Парламент чини по један представник сваког одељења седмог и осмог разреда основне 

школе и по један представник сваког одељења средње школе. 

Парламент се бира сваке школске године и има председника. 

 

Кординатори ученичког парламента:  

- Биљана Милосављевић 

Ученички парламент за школску 2022-2023. годину чине 

 

Име и презиме Представник одељења 

Драган Јовановић VII разред 

Магдалена Ђокић VIII/1 разред 

Стефан Васић VIII/2 разред 

Анастасија Дуњић I/1 

Борис Пурић I/2 

Димитрије Димитријевић ІI/1 

Аљоша Жерађанин II/2 

Милан Миленковић ІІІ/1 

Александра Радојичић ІІІ/2 

Милица Обрадовић IV/1 
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9.8.2 Програм рада Ученичког парламента 

Месец Садржај рада Носиоци активности Начин Место 

Септембар 

 

Коституисање 

парламента и избор 

председника 

парламента, заменика 

и записничара 

Биљана Милосављевић 

 

Гласање, 

дискусија 

Просторије 

школе 

Избор представника 

ученика који ће 

учествовати у раду 

органа Школе 

Биљана Милосављевић 

 

Гласање, 

дискусија 

Просторије 

школе 

Упознавање са 

Правилником о  раду 

ученичког 

парламента 

Биљана Милосављевић 

 

Презентовање Просторије 

школе 

Утврђивање плана 

рада Ученичког 

парламента 

Биљана Милосављевић 

Председник 

парламента 

Дискусија, 

презентовање 

Просторије 

школе 

Давање предлога за 

формирање 

вршњачког тима 

Биљана Милосављевић 

 

објашњавање, 

дискусија, 

предлози 

Просторије 

школе 

Учешће у 

реализацији 

међународног дана 

особа оштећеног 

слуха 

Биљана Милосављевић 

Невенка Мијановић 

Учешће на 

конкурсу и 

припрема 

изложбе 

Просторије 

школе 

Октобар 

 

Упознавањем са 

Правилником о 

дисциплинској 

одговорности 

ученика 

Биљана Милосављевић 

Председник 

парламента 

Разговор, 

Објашњавање 

Просторије 

школе 

Упознавање ученика 

са планом рада Тима 

за заштиту ученика 

од дискриминације 

насиља, злостављања 

и занемаривања и 

Правилником о 

изменама и допунама 

посебног протокола 

Биљана Милосављевић 

Невенка Мијановић 

Разговор, 

Објашњавање,  

Просторије 

школе 

Новембар 

Израда плаката на 

тему толеранција  

наставници и 

васпитачи 

договор, 

објашњавање, 

израда плаката, 

предавања, 

радионице 

Просторије 

школе 
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Месец Садржај рада Носиоци активности Начин Место 

Новембар 

Упознавање са 

успехом ученика на 

крају првог 

класификационог 

периода 

Биљана Милосављевић Презентовање Просторије 

школе 

Децембар 

 

Прослава Нове 

године – предлози 

ученика 

Председник 

парламента 

Разговор Просторије 

школе 

Обележавање 

Међународног дана 

особа са 

инвалидитетом 

Биљана 

Милосављевић, 

чланови парламента, 

социјални радник 

Дружење 

ученика школе; 

посета некој 

институцији по 

избору ученика 

Просторије 

школе; 

организације 

у граду 

Обележавање 

међународног дана 

људских права 

наставници и 

васпитачи 

активности по 

већима 

Просторије 

школе 

Јануар 

Учешће у прослави 

Светог Саве 

Информисање 

чланова о 

постигнутом успеху 

на крају I 

полугодишта 

Биљана Милосављевић 

чланови парламента, 

социјални радник 

Договор 

Презентовање 

Просторије 

школе 

Март 

 

Колико смо 

информисани о 

упису у средњу 

школу 

Биљана Милосављевић 

чланови парламента 

Председник 

парламента 

чланови тима за 

професионалну 

оријентацију 

Разговор Просторије 

школе 

Информисање 

ученика о 

образовним 

профилима у 

оквирима подручја 

рада-вршњачка 

едукација 

Презентовање 

Разговор 

ученика осмог 

разреда са 

ученицима 

средње школе 

Просторије 

школе 

Март 

Едукативни 

филмови/спотови  на 

тему наркоманије 

Биљана Милосављевић 

чланови парламента, 

социјални радник 

Гледање 

филмова, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

Просторије 

школе 

Март 

Припрема и 

реализација 

радионице на тему 

Насиља 

Биљана   

Милосављевић,  

Невенка Мијановић 

Предавање, 

презентација 

разговор 

Просторије 

школе 
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Месец Садржај рада Носиоци активности Начин Место 

Април 

Учешће у припреми 

и реализацији 

предавања на тему 

„Безбедност на 

интернету”  

успех ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

Биљана   

Милосављевић,  

Невенка Мијановић 

Предавање, 

презентација 

разговор 

Просторије 

школе 

Мај 

Резултати које смо 

остварили на 

такмичењима 

Биљана   

Милосављевић 

Председник 

парламента
 

Дискусија Просторије 

школе 

Мај, 

Јун 

Анализа рада 

Ученичког 

парламента  

Биљана Милосављевић 

Председник 

парламента 

Разговор Просторије 

школе 

Јун 

Предлози програма 

рада за наредну 

школску годину  

Биљана 

Милосављевић,  

Председник 

парламента 

Разговор, 

давање 

предлога, израда 

програма 

Просторије 

школе 

 

 

9.9 Друштвено користан рад 

Meсец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

-Сређивање 

просторија у дому 

ученика 

Педагошко веће Сређивање 

дневног боравка 

и дечијих соба, 

групни 

рад,толеранција 

и другарство 

 

Дом ученика 

- Уређење дворишта Педагошко веће Скупљање 

папира, 

заливање 

садница 

Школско 

двориште 

- Дежурство у кухињи Педагошко веће Груни рад 4 

ученика, 

постављање, 

пребрисавање 

столова, 

чишћење 

трпезарије 

Трпезарија      

школе 
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Meсец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

Децембар 

Јануар 

 

 

 

 

 

Фебруар 

Март 

- Прикупљање старог 

папира и картона 

Педагошко веће Ученици 

прикуљају стари 

папир, са 

васпитачима 

транспортују до 

места рециклаже 

Школско 

двориште, 

Фирма за 

рециклажу 

папира 

-Прикупљање књига и 

одеће 

Педагошко веће Прикупљање 

књига и одеће за 

млађе ученике 

Дом ученика 

Акција чишћења снега Педагошко веће Ученици 

подељени по 

групама чисте 

снег у школском 

дворишту 

Школско 

двориште 

-Ручни рад- израда 

предмета од картона и 

папира 

Педагошко веће Ученици 

користе папира 

и картона за 

израду предмета, 

изложба радова 

Дом ученика 

Април 

 

Ручни рад – 

прављење предмета 

од пластике и глине 

Педагошко веће Ученици 

користе 

пластику и 

глину за израду 

предмета, 

изложба 

Дом ученика 

Мај 

Јун 

Акција садње цвећа и 

садница 

Педагошко веће Ученици у 

групама саде и 

заливају цвеће и 

саднице 

Школско 

двориште 
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10 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

10.1 Годишњи план рада ментора и приправника 

Настава и 

ваннаставне 

активности у школи 

Стручно усавршавање 

наставника приправник, 

вођење школске 

документације и 

евиденције 

Професионални 

портфолио 

наставника 

приправника 

Месец 

Приправник 

присуствује часовима 

ментора, при чему 

ментор организује 

различите типове часа 

(обрада, утврђивање, 

реализација наставних 

садржаја према 

ИОПу1, ИОПу2..) и 

демонстрира различите 

облике и методе рада 

Сваки посећени час 

ментор и приправник 

заједно анализирају на 

основу белешки 

приправника и 

ментора. 

Ментор и приправник 

упознаје приправника са 

структуром наставног плана 

и програма, уводи 

приправника у процесе 

планирања наставе 

(годишњег и месечног) и 

припремања часа, 

организацијом рада Школе 

(календаром рада, 

распоредом часова, 

одељења, звоњења, 

образовним профилима, 

дежурствима, колективом, 

институцијама са којима 

Школа сарађује...), укључује 

уколико је потребно 

педагога школе. 

Ментор заједно с 

приправникомформира 

његов професионални 

портфолио,дефинише 

очекивања, упознаје са 

програмом увођења у 

посао и  планом рада 

ментора и 

приправника 

Приправник 

евидентира запажања 

о посећеним часовима 

Први 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима  

Сваки посећени час 

ментор и приправник 

заједно анализирају на 

основу белешки 

приправника и ментора 

Ментор пружа помоћ 

приправнику при припреми 

часова, с посебним 

освртима на циљеве и 

задатке часа. 

Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

часовима, прилаже 

припреме часова. 

Ментор износи 

запажања и препоруке 

за унапређивање рада. 

Други 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима 

Сваки посећени час 

ментор и приправник 

заједно анализирају на 

основу белешки 

приправника и ментора 

Ментор пружа помоћ 

приправнику при припреми 

часова, с посебним 

освртима на тип и 

структуру часа. 

Ментор упућује 

приправника на вођење 

педагошке документације и 

евиденције. 

Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

часовима, прилаже 

припреме часова. 

Ментор износи 

запажања и препоруке 

за унапређивањерада  

Трећи 
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Настава и 

ваннаставне 

активности у школи 

Стручно усавршавање 

наставника приправник, 

вођење школске 

документације и 

евиденције 

Професионални 

портфолио 

наставника 

приправника 

Месец 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима 

Сваки посећени час 

ментор и приправник 

заједно анализирају на 

основу белешки 

приправника и ментора 

Ментор пружа помоћ 

приправнику при припреми 

часова, с посебним освртом 

на облике рада, методе и 

наставна средства (посебно 

методе рада са ученицима 

са сметњама у развоју)  

Ментор помаже 

приправнику у вођењу 

педагошке документације и 

евиденције 

Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

часовима, прилаже 

припреме часова. 

Ментор износи 

запажања и препоруке 

за унапређивање рада  

Четврти 

 Ментор организује разговор 

са приправником на тему 

прећења напредовања и 

оцењивања ученика. 

Ментор упућује 

приправника у примену 

прописа из области 

образовања и васпитања 

(закони, правилници...) 

Ментор упућује 

приправника у поступак 

доношења индивидуалног 

образовног плана. 

Ментор заједно са 

приправником анализира 

различите педагошке 

ситуације. 

 

Пети 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима 

Сваки посећени час 

ментор и приправник 

заједно анализирају на 

основу белешки 

приправника и ментора 

Ментор приужа помоћ 

приправнику у планирању и 

реализацији допунског и 

додатног рада и 

ваннаставних активности 

Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

часовима, прилаже 

припреме часова. 

Ментор износи 

запажања и препоруке 

за унапређивање рада  

Шести 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима 

Сваки посећени час 

ментор и приправник 

Ментор организује разговор 

с приправником на тему 

израде и коришћења 

наставних средстава 

Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

часовима, прилаже 

припреме часова. 

Седми 
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Настава и 

ваннаставне 

активности у школи 

Стручно усавршавање 

наставника приправник, 

вођење школске 

документације и 

евиденције 

Професионални 

портфолио 

наставника 

приправника 

Месец 

заједно анализирају на 

основу белешки 

приправника и ментора 

Ментор износи 

запажања и препоруке 

за унапређивање рада. 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима 

и другим облицима 

образовно-васпитног 

рада (додатна и 

допунска настав, 

секције, час 

одељенског 

старешине..) 

Приправник 

присуствује другим 

облицима образовно-

васпитног рада 

ментора и других 

колега 

Ментор помаже 

приправнику у 

осмишљавању поступака 

евалуације наставнога часа, 

уводи га у процес личног 

самовредновања и сталног 

стручног усавршавања 

Приправник прилаже 

припреме часова и 

податке о израђеним 

наставним средствима, 

белешке о евалуацији 

часова  

Осми 

Ментор припрема 

месечни план посете 

приправника часовима 

и другим облицима 

образовно-васпитног 

рада (додатна и 

допунска настав, 

секције, час 

одељенског 

старешине..) 

Приправник 

присуствује другим 

облицима образовно-

васпитног рада 

ментора и других 

колега 

Ментор упућује 

приправника у посао 

одељенског старешине 

Ментор упућује 

приправника у 

проблематику сарадње са 

родитељима 

Приправник прилаже 

припреме часова и 

податке о израђеним 

наставним средствима, 

белешке о евалуацији 

часова  

Девети 

Приправник по својој 

жељи или по исказаној 

потреби присуствује 

часовима ментора и 

других колега 

(примена нових метода 

Ментор заједно са 

Приправником анализира 

различите педагошке 

ситуације часовима 

Приправник прилаже 

белешке са одржаних 

активности 
Десети 
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Настава и 

ваннаставне 

активности у школи 

Стручно усавршавање 

наставника приправник, 

вођење школске 

документације и 

евиденције 

Професионални 

портфолио 

наставника 

приправника 

Месец 

рад, употреба 

наставних средстава, 

огледни и угледни 

часови...) 

Ментор по исказаној 

потреби присуствује 

часовима приправника 

Приправник по својој 

жељи или по исказаној 

потреби присуствује 

часовима ментора и 

других колега  

Ментор по исказаној 

потреби присуствује 

часовима приправника 

Консултативни рад ментора 

с приправником 

Приправник прилаже 

белешке са одржаних 

активности 

Једанаести 

Ментор помаже 

приправнику око 

избора и припреме 

часа за полагање у 

Школи 

Консултативни рад ментора 

с приправником 

Приправник прилаже 

белешке 

Дванаести 

 

 Ментор подноси 

извештај директору о 

оспособљености 

приправника за 

самостално обављање 

образовно-васпитног 

рада. 

Тринаести 
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10.2 Програм рада Сервисног центра 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Септем

бар-јун 

 

Састанак чланова тима Сервисног 

центра 

Драгана 

Шурлан 

разговор, 

дискусија 

Просторије 

школе 

септемб

ар, 

октобар 

Евидентирање нових чланова 

Сервисног цнтра 

Драгана 

Шурлан 

Биљана 

Милосављевић 

разговор, 

дискусија 

израд 

писаног 

документа 

Просторије 

школе 

Септем

бар 

Евидентирање деце која су завршила са 

тертманима  и која настављају са 

третманима ( потписивање уговора за 

школску 2022-23) 

Драгана 

Шурлан 

Слађана 

Коматовић 

израда 

писаног 

документа 

Просторије 

школе 

Припрема и планирање дидактич 

ког материјала за нову школску годину  

Дијана 

Браковић 

Дивна 

Петровић 

Јована 

Јаковљевић 

разговор, 

дискусија 

Просторије 

школе 

Септем

бар-јун 

Координација са Интерресорним 

комисијама 

Невенка 

Мијановић, 

Јасмина Васић 

разговор, 

дискусија 

Просторије 

СО 

Крагујевца, 

просторије 

школе 

Координација са школама из редовног 

система образовања у циљу пружања 

подршке  и укључивања деце у нашу 

школу а на  препоруку Министарства 

просвете  

Биљана 

Милосављевић 

 

Невенка 

Мијановић, 

разговор, 

дискусија 

Просторије 

СО 

Крагујевца, 

просторије 

Укључивање деце са развијним 

проблемима у третмане ( 

дефектолошке , логопедске, 

соматопедске  , третмане у снзорној, 

светлој соби) у зависности од 

препоруке  Интерресорне комисије и 

захтева школа из редовног система 

образовања као и преглада дефектолога 

наше установе 

Драгана 

Шурлан,  

Слађана 

Коматовић 

Невенка 

Мијановић 

Марија 

Петковић 

разговор 

 

 

израд 

писаног 

документа  

 

 

Мултимеди

јална 

учионица у 

нашој 

установи 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

 Прављење распореда коришћења 

кабинета и других просторија које 

користе терапеути за рад у Сервисном 

центру 

Дијана 

Браковић 

Израда 

табела  

Мултимеди

јална 

учионица у 

нашој 

установи
 

Писање мишљења Интерресорним 

комисијама  о деци за коју је  то 

потребно  

Сви чланови 

Сервисног 

центра по 

потреби 

 

израда 

писаног 

документа 

разговор 

Мултимеди 

јална 

учионица у 

нашој 

установи, 

кабинет 

број 2 

 Организовање инклузивних сусрета 

деце из наше школе са децом из 

редовног система васпитања и 

образовања 

 

Драгана 

Шурлан, 

Невенка 

Мијановић, 

Миња 

Стојковски,  

Микарић 

Марија 

Слике , 

снимци, 

записници 

Просторије 

наведенох 

установа 

Успостављање сарадње са  општинама- 

презентација  рада Сервисног центра и 

услуга које пружамо 

Сања 

Радуловић 

Ивана Јанковић 

разговор, 

дискусија
 

Просторије 

наведенох 

установа 

Упитник за родитеље чија су деца  

корисници Сервисног центра 

Драгана 

Шурлан 

вредновањ

е 

просторије 

школе 

Остваривање сарадње са мрежом 

подршке чији  је Сервисни центар 

партнер 

Драгана 

Шурлан 

Слађана 

Коматовић 

праћење, 

дискусија 

Просторије 

школе 

Учешће на Сајму образовања у циљу 

повећања степена информисаности о 

раду и понудама Сервисног центра 

Славица 

Игрутиновић, 

Ирена 

Милутиновић 

разговор, 

дискусија 

Сајам  

 Ажурирање сајта  Сервисног центра  Тијанић 

Александар 

разговор, 

програм 

Просторије 

школе 

Сарадња терапеута Сервисног Центра 

са Тимовима за пружање подршке у 

редовним школама 

Виолета Терзић 

Марија Баралоћ 

разговор, 

дискусија 

Просторије 

наведених 

установа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

У 

фебруар

у и јуну 

Шта смо остварили ; проблеми и 

начини превазилажења. 

Јасмина Васић  

Драгана 

Шурлан 

разговор, 

дискусија 

Просторије 

школе 

Мај-јун Прикупљање и бележење података, 

потребних за евалуацију 

Драгана 

Шурлан 

израда 

писаног 

документа 

Просторије 

школе
 

мај-јун Координација са носиоцима 

активности и   подношење писаних 

извештаја о реализованости програма 

рада Сервисног центра 

Драгана 

Шурлан  

Јасмина Васић 

израда 

писаног 

документа 

Просторије 

школе 

Договор и припрема плана рада  за 

наредену школску гидину   

Сви чланови  разговори, 

састанак 

Просторије 

школе 

 

 

10.3 Програм културних активности  школе 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 
Планирање активности за наредну 

школску годину 

директор планирање школа 

IX 

посета народној библиотеци и 

дечјој библиотеци и Америчког 

кутка  

наставници посета Народна 

библио-

тека 

Обележавање Међународне 

недеље глувих 

наставници и 

васпитачи, 

Институт за 

јавно здравље, 

Савез глувих и 

наглувих 

Крагујевца, 

„Аудиовокс” 

организовање 

изложбе у 

школи и избор 

најбољих радова 

на конкурсу 

Место 

одржавања 

манифес-

тације 

X 

Обележавање Дечје недеље 

 

наставници и 

васпитачи 

учешће у 

активностима 

организованим 

на нивоу града и 

у школи 

град, 

школа 

Чишћење и уређење споменика 

„Чистачи обуће” 

васпитачи чишћење 

простора око 

хумке 

Спомен 

парк 

Шумарице 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Велики школски час  

    (21. октобар) 

 

наставници, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

присуство 

обележавању; 

Спомен 

парк 

Шумари-

це 

XI 

- Обележавање Међународног 

дана толеранције 

наставници, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

предавања, 

радионице, 

израда плаката 

школа 

XII 

Обележавање Међународног дана 

особа са инвалидитетом (3. 

децембар) 

Тим за заштиту, 

ученички 

парламент 

активности на 

нивоу града 

институ-

ције у 

граду 

Новогодишње радионице, 

изложбе, приредбе за ученике 

школе 

 

наставници, 

васпитачи, 

Савет родитеља 

реализација 

планираних 

активности 

школа 

I 
Обележавање школске славе 

Свети Сава 

сви запослени приредба* школа 

II 

Обележавање Дана државности; наставници 

историје 

час посвећен 

Дану 

државности;  

школа 

III 

Радионица поводом Дана жена, 

изложба ученичких радова; 

наставници, 

васпитачи, 

Савет родитеља 

израда честитки, 

уређење паноа 

школа 

IV 

- Ускрс- радионица, изложба; наставници, 

васпитачи, 

Савет родитеља 

радионица 

израде честитки, 

ускршњих 

украса, фарбања 

јаја 

школа 

 

- Учешће школе на Сајму 

образовања- промоција школе 

наставници, 

васпитачи, 

ученици 

презентација 

школе, 

постављање 

штанда 

Шумадија 

сајам 

V 

- Учешће у прослави дана града 

(6. мај); 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

учешће у 

активностима на 

нивоу града, 

дечији карневал 

град 

VI 

- Прослава матуре за ученике 

завршних разреда 

директор, 

одељенске 

старешине 

прослава место 

органи-

зације 

током 

године, 

или 

периоди

- Посете биоскопу, позоришту, 

изложбама, сајмовима, 

концертима... 

наставници, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

посета место 

органи-

зације 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

чно Излети за ученике млађих и 

старијих разреда/ средње школе - 

упознавање са културним 

значајем места где се излет 

реализује; 

веће млађих 

разреда, веће 

старијих 

разреда и 

средње школе, 

наставници 

индивидуалне 

наставе, 

медицински 

техничар, 

неговатељица 

посета, разговор релација 

по одлуци 

Настав-

ничког 

већа 

 

 

10.4 Програм школског спорта и спортских активности 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX/X 

V 

Полигон спретности 

Одељенске 

старешине од  

I-IV разреда 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 

Између две ватре 

Одељенске 

старешине од  

I-IV разреда 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 

Бадминтон 

Професори 

физичког 

васпитања од  

V-VIII разреда 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 

Одбојка 

Професори 

физичког 

васпитања од  

V-VIII разреда 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 

Бадминтон 

Професори 

физичког 

васпитања од  

I-III разреда 

средње школе 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Атлетика 

Професори 

физичког 

васпитања од  

I-III разреда 

средње школе 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 

Мали фудбал 

Професори 

физичког 

васпитања од  

I-III разреда 

средње школе 

По групама 

(екипама); 

На часовима 

физичког 

васпитања; 

Фискул-

турна 

сала; 

Спортски 

терен; 

У току 

школске 

године 

према 

календар

у 

такмиче

ња 

Учешће на републичким спортским 

играма 

Професори 

физичког 

васпитања 

  

IX 

V 
Крос-јесењи и пролећни 

Одељенске 

старешине од  

I-IV разреда, 

 

Професори 

физичког 

васпитања 

По групама 

место 

одређено 

за спрово-

ђење 

кроса 

 

 

10.5 Програм слободних активности 

 

Секције ће се формирати и почети са радом када се стекну повољни епидемиолошки 

услови. 

 

10.5.1 План рада Ритмичке секције 

Секцију воде: 

1. Мијатовић Светлана- руководилац 

2. Баралић Марија 

3. Јанковић Ивана 

4. Јаковљевић Јована 

Активности секције су: учење елемената спортске ритмике, увежбавање елемената, 

склапање елемената и повезивање елемената са музиком 
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Месец Садржај рада Носиоци 

активности 

Начин Место 

IX 

-Организовање 

секције; 

Светлана М. дискусија наставничка 

канцеларија 

-Доношење 

плана рада за 

текућу школску 

годину; 

Светлана М. дискусија наставничка 

канцеларија 

-Вежбе са 

лоптом; 

Јована Ј. демонстрација фискултурна 

сала 

 

-Вежбе са 

лоптом; 

Ивана Ј. вежбање фискултурна 

сала 

 

-Вежбе са 

лоптом; 

Марија Б. вежбање фискултурна 

сала 

 

X 

-Вежбе без 

реквизита 

Марија Б. демонстрација фискултурна 

сала 

-Вежбе без 

реквизита 

Јована Ј. вежбање фискултурна 

сала 

-Вежбе са 

реквизитима 

Наташа А. демонстрација фискултурна 

сала 

-Вежбе са 

реквизитима 

 

Јована К. вежбање фискултурна 

сала 

X I 

 

 

 

-Састављање 

првог дела 

кореографије; 

Светлана М. демонстрација простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

првог дела 

кореографије; 

Ивана Ј. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

првог дела 

кореографије; 

Ивана Ј. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Састављање 

другог дела 

кореографије; 

Марија Б. демонстрација простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

другог дела 

кореографије; 

Ивана Ј. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 
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Месец Садржај рада Носиоци 

активности 

Начин Место 

ритмике 

X I I 

-Наступ на 

приредби; 

Ивана Ј. извођење 

ритмичког 

састава 

Скупштина 

Града 

-Увежбавање 

кореографије; 

Јована Ј. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

кореографије; 

Светлана М. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

кореографије 

Светлана М. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Наступ на 

приредби; 

Ивана Ј. извођење 

ритмичког 

састава 

просторије 

школе 

I 

-Наступ на 

приредби; 

Ивана Ј. извођење 

ритмичког 

састава 

просторије 

школе 

I I 

-Пријем нових 

чланова и 

договор о раду; 

Светлана М. дискусија наставничка 

канцеларија 

- Основни 

кораци у 

комбинацији са 

рукама; 

Марија Б. демонстрација простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

основних 

корака у 

комбинацији са 

рукама; 

Марија Б. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Обучавање 

кретања парова; 

Јована Ј. демонстрација простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

I I I 

- Увежбавање 

игара у пару; 

Наташа А. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

- Увежбавање 

групних 

Светлана М. вежбање простор за 

извођење 
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Месец Садржај рада Носиоци 

активности 

Начин Место 

формација; фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

индивидуалног 

играња, у пару, 

у групама; 

Светлана М. демонстрација простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

индивидуалног 

играња, у пару, 

у групама; 

Ивана Ј. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

-Увежбавање 

индивидуалног 

играња, у пару, 

у групама; 

Ивана Ј. вежбање простор за 

извођење 

фонетске 

ритмике 

IV 

-Састављање 

првог дела 

кореографије 

Марија Б. демонстрација фискултурна 

сала 

-Увежбавање 

првог дела 

кореографије 

Марија Б. вежбање фискултурна 

сала 

- Састављање 

другог дела 

кореографије 

Јована Ј. демонстрација фискултурна 

сала 

 

V 

 

 

-Увежбавање 

другог дела 

кореографије 

Јовама Ј. вежбање фискултурна 

сала 

-Увежбавање 

кореографије 

Светлана М вежбање фискултурна 

сала 

-Увежбавање 

кореографије 

Ивана Ј. вежбање фискултурна 

сала 

-Наступ на 

приредби; 

Марија Б. извођење 

ритмичког 

састава 

просторије 

школе 

VI 
Разговор о раду 

секције 

Светлана М. дискусија наставничка 

канцеларија 
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10.5.2 План рада ликовне секције 

Месец 
Бр. 

часа 
Садржај рада 

Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

1 
Формирање секције и 

избор чланова 

чланови 

секције 
радионица учионица 

2 

Учешће на конкурсу -  

"Пресвета 

Богородице,  

Узданице наша која 

дарујеш мир свету" 

Ема 

Николић 
радионица учионица 

3 

Упознавање са 

ликовним техникама 

за израду паноа- Јесен 

Ема 

Николић 
презентација кабинет 

4 
Израда школских 

паноа 

Ема 

Николић 
радионица кабинет 

X 

5 

Упознавање са 

споменицима културе  

Рад на тему" 

Сломљена крила" 

Ема 

Николић 
презентација учионица 

6 
Израда плахата за 

Светски дан јабуке 

чланови 

секције 

практична 

настава 
кавинет 

7 
Посета музеју 21. 

октобар 

Ема 

Николић 
посета Шумарице 

8 

Значај постојања 

галерије галерија и 

музеја 

Ема 

Николић 
презентација кабинет 

9 
Како пакујемо 

поклоне 

чланови 

секције 
презентација кабинет 

XI 

10 
Како украшавамо 

слова 

чланови 

секције 

практична 

настава 
кабинет 

11 

Како пишемо 

новогодишње 

честитке 

Ема 

Николић 

практична 

настава 
учионица 

12 Украсно писмо 
Ема 

Николић 
презнтација кабинет 

XII 

13 

Припремање украса 

за новогодишње 

икебане 

Ема 

Николић 
презентација учионица 

14 

Аранжирање 

новогодишњих 

икебана 

Ема 

Николић 
радионица учионица 

15 

Сређивање паноа за 

новогодишње 

празнике 

Ема 

Николић 
радионица Хол школе 

16 Аранжирање чланови радионица Хол школе 
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простора за 

новогодишње 

празнике 

секције 

I 17 
Радови на тему 

зимски спорт 

чланови 

секције 

практична 

настава 
учионица 

II 

18 
Израда радова на 

тему Свети Сава 

чланови 

секције 

практична 

настава 
учионица 

19 

Израда радова на 

тему  

Божић 

чланови 

секције 

практична 

настава 
учионица 

20 

Радови на тему „Мале 

Бунтовнице“ за дан 

жена 

чланови 

секције 

практична 

настава 
учионица 

21 

Радови на тему „Мале 

Бунтовнице“ за дан 

жена 

чланови 

секције 

практична 

настава 
учионица 

III 

22 

Час у природи по 

узору на 

Импресионисте 

чланови 

секције 

практична 

настава 
учионица 

23 

Час у природи по 

узору на 

Импресионисте 

чланови 

секције 

практична 

настава 

Час у 

природи 

24 
Припремање 

ускршњих елемената 

Ема 

Николић 
радионица Кабинет 

IV 

25 
Израда сценографије 

за ускршње празнике 

Ема 

Николић 
радионица Кабинет 

26 
Аранжирање 

ускршњих јаја 

чланови 

секције 
радионица Кабинет 

27 
Плахатни радови на 

тему обраде песме 

„Хеј сањалице“ 

Ема 

Николић и  

чланови 

секције 

радионица Кабинет 

V 

28 

29 
Израда накита од 

жице и перли 

(припрема) 

Ема 

Николић и  

чланови 

секције 

радионица Кабинет 
30 

31 

VI 

33 Развој укуса 

Ема 

Николић и  

чланови 

секције 

радионица Кабинет 

34 

Како израдити 

једноставан накит, те 

избећи кич 

Ема 

Николић и  

чланови 

секције 

радионица Кабинет 

35 
Појам естетике и 

лепог у свим 

Ема 

Николић  
презентација кабинет 
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10.5.3 Програм  рада  фото – секције    

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

4 часа 

Координација са стручним већем које врши 

одабир ученика за фото-секцију. 

Договор о фотографисању значајних 

дешавања у школи. Израда програма и плана 

рада фото-секције. 

Тијанић А. 
састанак 

разговор  

просто

рије 

школе 

 

X 

4 часа 

Анализа постојеће опреме и договор око 

набавке нове опреме, ако за то постоји 

потреба. 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт везано за актуелна дешавања у 

школи - излети ученика (планинарење) и 

екскурзије, посете другим школама и посета 

Спомен парку.  

Маћић Зорица 

Драгана 

Шурлан 

састанак, 

разговор, 

договор са 

директором, 

одабир 

фотографија, 

_
II

_
 

X I 

5 

часова 

Израда и постављање слика за плазму  или на 

школски сајт, везано за практичну наставу 

ученика средње школе у разним 

организацијама: фризерски салон, пекара, 

школски салон, штампарија, ауто сервис. Као 

и дечји рођендани, излети, посете итд. 

Драгана 

Шурлан, 

Игрутиновић 

С. 

састанак, 

одабир 

фотографија, 

разговор  

_
II

_
 

X I I 

4 часа 

Израда и постављање слика за плазму, на 

пано  или на школски сајт везано за актуелна 

дешавања у школи (са дечјих рођендана, 

Нова година, посете...). 

Маћић 

Зорица,  

Тијанић А. 

 одабир 

фотографија, 

састанак, 

разговор 

 

_
II

_ 

 

I 

2 часа 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт поводом дочека Нове године. 

Израда паноа поводом школске славе Свети 

Сава. 

Игрутиновић 

С.  

Маћић Зорица 

састанак, 

одабир 

фотографија, 

разговор 

_
II

_
 

I I 

3 часа 

 

Подношење извештаја о раду фото-секције. 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт везано за слободне активности 

ученика (бојење стакла, спорт, фолклор, 

маскенбал). 

Драгана 

Шурлан, 

Тијанић А. 

састанак, 

одабир 

фотографија, 

разговор 

_
II

_
 

 

I I I 

4 часа 

 

 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт и пано поводом прославе 8. 

Марта, и друга дешавања у школи, 

интегративни дан. 

Маћић 

Зорица,  

Драгана 

Шурлан 

одабир 

фотографија, 

сатанак 

_
II

_
 

видовима уметности 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IV 

4 часа 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт и пано поводом Ускршњих 

празника, Сајам образовања и посете другим 

школама. Републишко такмичење фризера. 

Тијанић А. 

Игрутиновић 

С. 

састанак, 

одабир 

фотографија, 

разговор 

_
II

_
 

V 

4 часа 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт везано за прославу Дана града, 

такмичења ученика и актуелних дешавања у 

школи. 

Маћић З. 

Драгана 

Шурлан 

одабир 

фотографија, 

разговори 

_
II

_
 

VI 

3 часа 

Израда и постављење слика за плазму  или на 

школски сајт, или на пано поводом прославе 

матуре ученика завршних разреда основне и 

средње школе и дана школе. 

Анализа реализованог плана и писање 

извештаја. 

Тијанић А. 

Игрутиновић 

С. 

састанак, 

разговори  
_
II

_
 

  

10.5.4 План рада Фолклорне секције 

 

Чланови секције: 

1. Радојичић Данијела-руководилац основна школа 

2. Васић Јасмина 

3. Петровић Надежда 

4. Коматовић Слађана 

5. Величковић Весна-руководилац средња школа 

 

Циљеви:  
-развијање интересовања према народној традицији и стваралаштву тј. народној песми, 

игри, инструментима, мелодији, обичајима, веровањима, ношњи , игачкама, предметиме 

културне баштине; 

-оспособљавање за разумевање традиционалног начина музичког изражавања; 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

-Организовање секције; Р.Данијела дискусија 
просторије 

школе 

-Доношење плана рада за текућу 

школску годину; 
В.Јасмина дискусија 

просторије 

школе 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге без преношења тежине (кретање 

лево-десно) 

-Држање правилан став 

П.Надежда  вежбање фис. сала 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге без преношења тежине (кретање 

лево-десно) 

-Кретање лево десно 

К. Слађана вежбање фис. сала 

X 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге без преношења тежине (кретање 

напред-назад) 

-Кретање лево-десно 

В.Весна вежбање фис. сала 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге без преношења тежине (кретање 

напред-назад) 

-Кретање напред-назад 

В.Јасмина вежбање фис. сала 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге и преношење тежине тела 

-Кретање напред назад 

П.Надежда  вежбање фис. сала 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге и преношење тежине тела 

-Кретање напред назад 

К. Слађана вежбање фис. сала 

XI 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге и преношење тежине тела 

-Кретање напред назад 

Р.Данијела вежбање фис. сала 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге и преношење тежине тела 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

В.Весна вежбање фис. сала 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге и преношење тежине тела 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

П.Надежда  вежбање фис. сала 

-Корак са привлачењем супротне 

ноге и преношење тежине тела 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

К. Слађана вежбање фис. сала 

-Састављање кореографије Р.Данијела вежбање фис. сала 

XII 

-Увежбавање кореографије В.Јасмина вежбање фис. сала 

-Увежбавање кореографије В.Весна вежбање фис. сала 

-Увежбавање кореографије К. Слађана вежбање фис. сала 

-Увежбавање кореографије К. Слађана вежбање фис. сала 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

I - Наступ на приредби  В.Јасмина 
извођење 

игара 
фис. сала 

II 

-Трчећи корак 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

В.Јасмина дискусија фис. сала 

-Трчећи корак 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

П.Надежда  вежбање фис. сала 

-Трчећи корак 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

П.Надежда  вежбање фис. сала 

III 

-Трчећи корак 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

К. Слађана вежбање фис. сала 

-Трчећи корак 

-Скок обема ногама-једна испред 

друге 

В.Весна вежбање фис. сала 

-Кретање напред-назад и лево-десно В.Јасмина вежбање фис. сала 

-Кретање напред-назад и лево-десно П.Надежда  вежбање фис. сала 

-Кретање напред-назад и лево-десно К. Слађана вежбање фис. сала 

-Кретање напред-назад и лево-десно Р.Данијела вежбање фис. сала 

-Састављање првог дела 

кореографије; 
В.Весна вежбање фис. сала 

Увежбавање првог дела 

кореографије; 
П.Надежда  вежбање фис. сала 

V 

-Састављање другог дела 

кореографије; 
К. Слађана вежбање фис. сала 

-Увежбавање другог дела 

кореографије; 
Р.Данијела вежбање фис. сала 

-Увежбавање кореографије В.Јасмина вежбање фис. сала 

-Наступ на приредби; В.Весна 
извођење 

игара 
фис. сала 

-Утврђивање научених игара П.Надежда  
извођење 

игара 
фис. сала 

VI 
-Разговор о раду секције; К. Слађана вежбање фис. сала 

- Извештај о раду секције Р.Данијела вежбање фис. сала 
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10.5.5 План рада Спортске секције 

 

 План рада кошаркашке секције 

 

Време 

реализације 

 

Садржај активности 

 

Носиоци 

активности 

Септембар Формирање секције, упознавање ученика са 

планом секције 

 Ранковић Богдан 

Октобар 

 

Основни став 

Хватање лопте 

 Ранковић Богдан 

Новембар Додавање лопте 

Вођење лопте 

 Ранковић Богдан 

Децембар Правилан шут  Ранковић Богдан 

Јануар Двокорак ( у складу са могућностима)  Ранковић Богдан 

Фебруар Вођење лопте са променом правца  Ранковић Богдан 

Март Хватање и додавање лопте  Ранковић Богдан 

Април Додавање и хватање са променом брзине ( у 

складу са могућностима) 

 Ранковић Богдан 

Мај Вођење лопте 

Правилан шут 

Ранковић Богдан 

 

Јун Вођење лопте са променом правца Ранковић Богдан 

 

План рада одбојкашке секције 

 

Време 

реализације 

 

Садржај активности 

 

Носиоци 

активности 

Септембар Формирање секције, упознавање ученика са 

планом секције 

Бајовић 

Александар 

Октобар 

 

Основни став и правила 

Одбијање лопте прстима 

Бајовић 

Александар 

Новембар  Одбијање лопте чекићем Бајовић 

Александар 

Децембар Увежбавање сервиса одоздо ( школски сервис) Бајовић 

Александар 

Јануар Одбијање лопте прстима и чекићем комбиновано 

( у складу са могућностима) 

Бајовић 

Александар 

Фебруар Одбијање лопте прстима у вис и од зида 

Сервис 

Бајовић 

Александар 

Март Одбијање лопте чекићем 

Игра са применом правила (у складу са 

могућностима) 

Бајовић 

Александар 
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Време 

реализације 

 

Садржај активности 

 

Носиоци 

активности 

Април Увежбавање сервиса одоздо ( школски сервис) Бајовић 

Александар 

Мај Одбијање лопте прстима и чекићем комбиновано 

( у складу са могућностима) 

Бајовић 

Александар 

Јун Одбијање лопте чекићем 

Игра са применом правила (у складу са 

могућностима) 

Бајовић 

Александар 

 

План рада секције стоног тениса 

 

Време 

реализације 

 

Садржај активности 

 

Носиоци 

активности 

Септембар Формирање секције, упознавање ученика са 

планом секције 

Јокић Игор 

Октобар 

 

Основна правила 

Правилно држање рекета  

 

Јокић Игор 

Новембар  Форхенд уз и без помоћи наставника Јокић Игор 

Децембар Бекхенд уз и без помоћи наставника Јокић Игор 

Јануар Врсте сервиса Јокић Игор 

Фебруар Игра са применом правила сингл ( у складу са 

могућностима) 

Јокић Игор 

Март Форхенд  

Бекхенд 

Јокић Игор 

Април Увежбавање сервиса и игра са применом правила 

у складу са могућностима 

Јокић Игор 

Мај Форхенд  

Бекхенд 

Јокић Игор 

Јун Игра са применом правила (у складу са 

могућностима) 

Јокић Игор 
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У оквиру спортске секције планирано је праћење спортских  дешавања у граду, уколико 

буде могућности вођење ученика на базен и у теретану, учествовање на Републичком 

спортском такмичењу у априлу и мају.  

 

10.5.6 План рада Драмско - рецитаторске секције 

 

Чланови секције: 

1. Терзић Виолета – координатор средња школа 

2. Марија Микарић - координатор основна школа 

3. Ирена Марковић Милутиновић 

4. Мирјана Ракићевић 

5. Дијана Браковић 

6. Александра Миљковић 

7. Србијанка Ђорђевић  

 

месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
начин место 

IX 

Формирање секције, доношење 

плана рада за текућу школску 

годину 

чланови секције  дискусија учионица 

Одабир ученика  чланови секције дискусија учионица 

Одабир ученика чланови секције вежба учионица 

Пробе читања А.Миљковић  вежба учионица 

X 

Обрада песама посвећених 

21.октобру 

М. Микарић вежба учионица 

Обрада песама посвећених 

21.октобру 

Д. Браковић вежба учионица 

Акцентске вежбе, интонација и 

интензитет  гласа 

И.Марковић 

Милутиновић 

вежба учионица 

Разговор о Великом школском 

часу 

М.Ракићевић вежба учионица 

Разговор о Великом школском 

часу 

С.Ђорђевић дискусија учионица 

XI 

Избор садржаја за приредбу 

поводом Светог Саве и подела 

задатака 

чланови секције дискусија учионица 

Увежбање садржаја за наступ-

читање текста 

В. Терзић вежба учионица 
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месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
начин место 

Увежбање садржаја за наступ-

подела улога  

М. Микарић вежба учионица 

Увежбање садржаја за наступ -

вежбе ритма и темпа, вежбе 

покрета и гестова 

М.Ракићевић / 

И.Марковић 

Милутиновић 

вежба учионица 

XII 

Увежбање садржаја за наступ 

- проба хора 

А.Миљковић / 

Д. Браковић 

вежба учионица 

Увежбање садржаја за приредбу 

поводом Светог Саве 

чланови секције вежба учионица 

Увежбање садржаја за приредбу 

поводом Светог Саве 

чланови секције вежба учионица 

Увежбање садржаја за наступ 

- проба хора 

А.Миљковић / 

Д. Браковић 

вежба учионица 

I 

Генерална проба  чланови секције демонстрација сала 

Наступ на приредби поводом 

Светог Саве 

чланови секције демонстрација сала 

Дискусија о наступу на 

приредби. aнализа рада секције 

у првом полугодишту 

чланови секције  дискусија учионица 

II 

Дискусија о наступу на 

приредби. aнализа рада секције 

у првом полугодишту 

чланови секције  дискусија учионица 

Обрада песама посвећених жени С.Ђорђевић демонстрација учионица 

Обрада песама посвећених жени В. Терзић вежба учионица 

Увежбање -изражајно читање и 

казивање песама 

М. Микарић вежба учионица 

III 

Увежбање -изражајно читање и 

казивање песама 

М. Микарић вежба учионица 

Обрада песама посвећених 

Ускрсу 

И.Марковић 

Милутиновић 

вежба учионица 

Увежбање - правилно 

акцентовање 

М. Ракићевић вежба учионица 

Увежбање - интонација и 

интензитет гласа 

С.Ђорђевић вежба учионица 

IV 
Увежбање -изражајно читање и 

казивање, правилно 

В. Терзић вежба учионица 
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месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
начин место 

акцентовање, интонација и 

интензитет гласа 

Увежбање -изражајно читање и 

казивање 

В. Терзић  вежба учионица 

V 

Одабир садржаја за приредбу 

поводом Дана школе 

чланови секције  дискусија учионица 

Увежбање садржаја за наступ-

читање текста-подела улога 

И.Марковић 

Милутиновић 

вежба учионица 

Увежбање садржаја за наступ 

-вежбе ритма и темпа, вежбе 

покрета и гестова 

М. Ракићевић вежба учионица 

Увежбање садржаја за наступ 

- проба хора 

А.Миљковић,  

Д. Браковић 

вежба учионица 

VI 

Дискусија о наступу на 

приредби 

чланови секције дискусија учионица 

Дискусија о наступу на 

приредби 

чланови секције дискусија учионица 

Извештај о раду В. Терзић извештај учионица 

 

 

10.6 Програм рада Професионалне оријентације 

 

Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног и 

ваннаставног рада. 

Циљеви и задаци: 

-Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати 

способности и интересовања за поједине делатности. 

-Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са њим 

усмеравати њихово интересовање 

-Сарадња са радним организацијама у циљу прикупљања података о занимањима 

различитог профила 

-Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и 

жељама детета. 

-Сарадници на релизацији овог програма биће спољни сарадници  и родитељи. 

-Програм ПО ученика обухвата континуирано праћење психофизичког развоја ученика у 

току васпитно образовног рада. 

 

За стицање образовања у двогодишњем  трајању за глуве и наглуве ученике 

примењују се следећи наставни планови и прогарами: 

- подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране 

образовани профил: пекар пецива 
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- подручје рада: машинство и обрада метала 

     образовани профил: аутоперач-подмазивач 

 

 За стицање образовања у трогодишњем трајању за глуве и наглуве 

ученике примењују се следећи наставни планови и прогарами: 

- подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране 

образовани профил: пекар 

- подручје рада: машинство и обрада метала 

     образовани профил: аутолимар 

- подручје рада: хемија, неметали и графичарство   

     образовани профил: књиговезац 

- подручје рада: текстилство и кожарство 

     образовани профил: шивач текстила, шивач обуће 

- подручје рада: личне услуге 

      образовани профил: фризер, маникир- педикир. 

 

За стицање образовања у четворогодишњем трајању примењују се следећи 

наставни планови и прогарами: 

- подручје рада: хемија, неметали и графичарство   

     образовани профил: техничар графичке дораде 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА И САВЕТОВАЊЕ О ИЗБОРУ 

ЗАНИМАЊA 

Професионална орјентација подразумева организован начин упознавања ученика са 

својим могућностима са значајним аспектима низа занимања, што омогућава самосталност 

и одговорност у избору позива. 

Професионална орјентација подразумева три узајамно повезана задатка-функције: 

- Професионално информисање 

- Професионално саветовање 

- Праћење ученика у школи 

Професионално информисање обухвата упознавање са светом занимања и светом 

рада, од прегледа занимања преко упознавања са садржајем послова до обиласка 

конкретних занимања за које је ученик заинтересован. 

Професионално саветовање подразумева помоћ ученику да: 

- упозна себе и своје могућности, 

- развије своје способности и остале квалитете до граница својих      могућности,  

- упозна и разуме, реши свој непосредни професионални проблем и донесе реалну 

одлуку, 

- да се укључи у одговарајућу школу 

На основу интервјуа, тестова, описа понашања, података из школе, анализе 

интересовања, обавља се саветовање које за циљ има да мотивише, информише и помогне 

ученику у доношењу реалне одлуке при избору занимања. 

Школа је у обавези да ученике разврста у она одељења и оне образоване профиле који 

одговарају њиховим стварним способностима, водећи при томе рачуна о жељи ученика 

односно родитеља. 
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Активности Носиоци Начин Место 

 

Време 

 

Формирање 

комисије за 

професионалну 

оријентацију на 

нивоу школе – 

избор 

председника 

Невенка 

Мијановић 

разговор просторије 

школе 

септембар 

Упознавање, пра-

ћење и подсти-

цање развоја 

индивидуалних 

карактеристика 

ученика, значај-

них за њихово 

професионално 

усмеравање 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор просторије 

школе 

током године 

Обилазак разли-

читих занатских 

радњи и представ-

љање занимања 

(ученици VII и 

VIII разреда). 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор, 

посете,  

град током године 

Саветодавни 

индивидуални 

разговори са 

родитељима/ 

старатељима и 

њихово оспособ-

љавање за пруж-

ање помоћи деци 

у подстицању и 

усмеравању 

њиховог профе-

сионалног 

развоја. 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор просторије 

школе 

октобар-април 

Успостављање 

сарадње са уста-

новама и институ-

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

разговор просторије 

школе и 

институције у 

октобар-јун 
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Активности Носиоци Начин Место 

 

Време 

 

цијама које могу 

допринети 

успешнијем 

професионалном 

развоју ученика 

Мијановић,  граду 

-Сарадња са 

предметним 

наставницима у 

реализацији 

професионалног 

информисања 

кроз редовну 

наставу 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор просторије 

школе 

октобар 

Упознавање 

ученика са 

образовним 

профилима у 

школи 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

презентација 

занимања, 

разговор 

просторије 

школе 

октобар 

Упознавање 

родитеља са 

њиховом улогом 

у професионал-

ном опредељи-

вању деце и суз-

бијање нереалних 

амбиција. 

Биљана 

Милосављевић 

Невенка 

Мијановић, 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор просторија за 

састанке 

новембар 

Учешће у орга-

низовању свих 

облика 

професионалног 

информисања. 

Утврђивање 

склоности и 

интересовања за 

Биљана 

Милосављевић 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор просторије 

школе 

новембар 
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Активности Носиоци Начин Место 

 

Време 

 

бављење 

одређеним 

пословима кроз 

додатни рад и 

слободне 

активности. 

Професионално 

саветовање 

Невенка 

Мијановић 

разговори, 

посете радним 

организацијама 

просторије 

школе , радне 

организације 

новембар/ 

децембар 

Разговор са 

ученицима на 

часу одељенског 

старешине на 

тему 

професионалне 

оријентације 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговори просторије 

школе 

током године 

Разговори са 

ученицима о 

проблемима 

професионалне 

оријентације 

Невенка 

Мијановић 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговори, 

предавања 

просторије 

школе 

јануар 

Информисање 

ученика и 

родитеља о 

образовним 

профилима у 

оквиру наше 

школе као и 

могућностима 

запошљавања 

након завршеног 

школовања 

Невенка 

Мијановић 

разговор, 

презентација 

просторија за 

састанке 

јануар 

Упознавање  

ученика и 

родитеља осмог 

разреда на тему 

ПО 

Невенка 

Мијановић 

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор просторија за 

састанке 

фебруар 

Анализа рада 

тима и писање 

извештаја за 

период 

Чланови тима анализа, 

дискусија, 

писање 

извештаја 

просторија за 

састанке 

фебруар 
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Активности Носиоци Начин Место 

 

Време 

 

септембар-

фебруар школске 

2022/2023. године 

-Разговор са 

ученицима осмог 

разреда и члано-

вима Ученичког 

парламента око 

избора занимања 

Биљана 

Милосављевић 

чланови 

парламента 

разговор просторија за 

састанке 

март 

-Помоћ 

ученицима у 

избору занимања 

Биљана 

Милосављевић 

разговор, 

презентација 

просторије 

школе 

март/ 

април 

-Организовање 

обиласка школ-

ских радионица и 

радних 

организација 

Невенка 

Мијановић, 

наставници 

практичне 

наставе 

обилазак 

радионица, 

разговор 

радионице, 

радне 

организације 

током школске 

године 

-Упознавање са 

различитим 

образовним 

профилима на 

Сајму образовања 

Слађана 

Коматовић,  

Мирјана 

Ракићевић, 

Миња 

Стојковски 

разговор, 

обилазак Сајма 

Шумадија 

сајам 

април 

-Усклађивање 

жеља са реалним 

могућностима 

ученика 

родитељи 

чланови Тима 

разговор просторије 

школе 

април 

/јун 

Координација са 

Тимом за 

каријерно вођење 

и саветовање-

упознавање са 

професионалним 

опредељењима 

ученика  

Весна 

Величковић 

разговор просторије 

школе 

јун 

Координација са 

Тимом 

за  обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

чланови тимова разговор, 

дискусија, 

планирање и 

реализација 

просторије 

школе 

током године 

-Анализа рада 

тима и писање 

извештаја за 

Чланови тима анализа, 

дискусија, 

писање 

просторија за 

састанке 

јун/август 
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Активности Носиоци Начин Место 

 

Време 

 

период фебруар-

август  школске 

2022/2023. године 

извештаја 

 

 

10.7 Програм Здравствене заштите 

Време 

реализације 
Садржај рада Носилац 

Септембар 

-Упознавање нових ученика са  

простором дома, домским редом, 

упознавање и кориговање њихових 

хигијенских навика (лична хигијена) –

поштовање мера заштите за време 

пандемије 

«Мој кутак-моја соба»-значај 

одржавања хигијене животног 

простора за време пандемије 

-Употреба маски, дезинфекционих 

средстава, редовна дезинфекција руку, 

површина, предмета које ученици 

користе 

- васпитач-Марија Марковић 

- медицински техничар Ђорђе 

Нишавић 

 

 

 

 

 

 

- васпитачи-Александра Тасић 

Богдан Ранковић  

Октобар 

-Систематски преглед 

-Преглед уста и зуба 

 Педијатријска служба 

здравствене станице бр.5 

- Стоматолошка служба ОШ 

«Станислав Сремчевић» 

Новембар 

-Kапљичне инфекције-преношење и 

превенција 

-Разговори, предавања, радионице на 

тему «Болести прљавих руку» Значај 

прања руку, топле воде, сапуна и 

дужине и начина прања 

- лекари Завода за заштиту 

здравља 

- медицински техничар – 

Ђорђе Нишавић 

Децембар 

-1. децембар-Сведски дан борбе против 

AIDS-а 

-Eдукација и подстицање на очување 

репродуктивног здравља (превенција 

полно преносивих болести) 

-Значај здравог начина живота 

насупрот лошим навикама и болестима 

зависности 

- Педагошко веће 

- гинеколог Здравствене 

станице број 2 

-чланови Педагошког већа 

Јануар 

-Боравак напољу-значај адекватног 

одевања за доба године  

-Школа без насиља-ученици се 

- медицински техничар Ђорђе 

Нишавић 

- школски педагог-Биљана 
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Време 

реализације 
Садржај рада Носилац 

информишу како да реагују и где да се 

обрате за помоћ у случају 

занемаривања или злостављања  

Милосављевић, социјални 

радник-Невенка Мијановић 

Фебруар 

-Промовисање здравог начина исхране 

и борба против гојазности, радионице 

на ову тему 

-Рекреативне физичке активности у 

фискултурној сали, школском 

дворишту, у природи 

- наставник хигијене 

- васпитач, наставник 

физичког васпитања- Дајана 

Ројек и Игор Јокић 

Март 

-Контрола и бележење раста и развоја 

деце 

-Учествовање у еколошким акцијама 

локалне заједнице  

- медицински техничар-Ђорђе 

Нишавић 

- наставник биологије и 

екологије  

Април 

-22.април-«Дан планете Земље» 

ликовне радионице 

-Недеља превенције повреда у 

саобраћају 

- наставник ликовне културе 

- саобраћајни полицајац, лекар 

хитне медицинске помоћи 

Мај 

-Разговори на тему «Правилно чување 

животних намирница» 

-Национална недеља здравља уста и 

зуба 

- наставник хигијене, домски 

кувар,васпитач 

- надлежна стоматолошка 

служба 

Јун 

-14. јун светски дан добровољних 

давалаца крви, ликовна радионица на 

тему «Спаси живот-дај крв»  

- наставник ликовне 

културе,васпитач 

 

10.8 Програм Социјалне заштите ученика 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

ІX 

Осигурање ученика директор, шеф 

рачуноводства 

уплата 

осигурања за 

све ученике 

осигура-

вајуће 

друштво 

Бесплатни уџбеници и 

школски прибор 

директор, шеф 

рачуноводства, 

економ, 

руководиоци 

већа 

подела 

школског 

прибора 

Школа 

Набавка заштитне опреме 

за ученике из материјално 

угрожених породица, у 

складу са епидемиолошким 

мерама 

директор, шеф 

рачуноводства, 

економ, 

руководиоци 

већа 

подела Школа 

свакодневно организовање бесплатних директор, свакодневни школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

оброка за ученике школе са 

територије града, и то: 

-доручак и ужина за све 

ученике основне школе; 

-ручак и поподневна ужина 

за ученике средње школе 

- две ужине и ручак за 

ученике који практичну 

наставу обављају у 

школским радионицама 

запослени у 

кухињи, 

дежурни 

наставници, 

васпитачи 

оброци за све 

ученике у 

периоду 

боравка у 

школи 

два пута 

годишње 

Куповина гардеробе за 

ученике смештене у 

интернат школе 

социјални 

радник, 

васпитачи, шеф 

рачуноводства 

набавка 

неопходне 

гардеробе 

Град 

Бесплатни излети (уколико 

се стекну адекватни 

епидемиолошки услови) 

директор, 

наставници, 

васпитачи, 

медицински 

техничари 

организација и 

реализација 

излета 

релација 

према 

одлуци 

Наставнич-

ког већа 

повремено 

бесплатне позоришне 

представе 

наставници 

васпитачи 

посета Позориште 

посета културних 

манифестација 

наставници 

васпитачи 

посета место 

дешавања 

обезбеђивање превоза до 

куће/или до школе за 

ученике из материјално 

угрожених породица 

социјални 

радник 

превоз до 

места 

становања/ 

школе 

 

током 

школске 

године 

Интервенције у 

случајевима јављања 

тешкоћа које 

онемогућавају похађања 

наставе, учење и свако 

друго социјално и лично 

функционисање 

социјални 

радник, 

одељенски 

старешина, 

родитељи 

размена 

информација 

Центри за 

социјални 

рад, школа 

социјални 

радник, 

одељенски 

старешина, 

стручни 

сарадник-

дефектолог 

унапређење 

социјалних 

вештина 

ученика 

Школа 

социјални 

радник 

идентификова-

ње ученика и 

породица 

којима је 

потребна 

школа, 

породица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

социјална 

заштита 

одељенски 

старешина, 

стручна служба, 

васпитачи 

саветодавни 

рад са 

ученицима  

Школа 

Обезбеђивање превоза 

ученика на практичну 

наставу у радне 

организације 

директор, 

наставник 

практичне 

наставе, 

медицински 

техничар 

превоз школа, 

радна орг. 

Обезбеђивање 

новогодишњих пакетића за 

све ученике школе 

директор, 

рачуноводство 

набавка Школа 

Праћење породичних и 

социјалних прилика 

социјални 

радник 

посета 

породици 

ученика, 

саветовање у 

домену 

социјалне 

заштите, 

помоћ у 

институцијама 

ради 

остварења 

права из 

домена 

социјалне 

заштите 

породица, 

Центри, 

институције 

Активности везане за 

дискриминацију, 

злостављање и 

занемаривање 

Тим за заштиту, 

Центар за 

социјални рад, 

ПУ 

размена 

информација, 

евидентирање 

случајева 

насиља, 

планирање 

мера 

школа, 

Центар за 

социјални 

рад, ПУ 

месечно 

Прославе рођендана у 

интернату 

васпитачи, 

социјални 

радник, економ 

организовање 

прославе  

Интернат 

обезбеђивање слаткиша за 

најугроженије ученике 

смештене у дом 

подела пакета 
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10.9  Програм  заштите животне средине  

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

 

Свeтски дaн бeз aутoмoбилa 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

састанак и  

разговор на 

задату тему 

 

школа 

 

X 

Свeтски дан зaштитe живoтињa разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавање и 

разговор 

приказ 

филмова 

и 

презента

ција у 

школи 

Свeтски дaн чистих руку 

Свeтски дaн здрaвe хрaнe, Дaн хлeбa 

XІ 

Нoвeмбaр мeсeц бoрбe прoтив бoлeсти 

зaвиснoсти 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавања, 

презентације

филмови 

школа 

 

Свeтски дaн климaтских прoмeнa 
предавање и 

разговор 

XІІ Сликарска радионица - природа зими 

наставник 

ликовне 

културе 

сликање школа 

 

І 

 Дaн бeз дувaнскoг димa 

 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавање и 

разговор 

школа 

 

ІІІ  Свeтски дaн зaштитe вoдa 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавање и 

разговор 

школа 

 

ІV 

Дан планете Земље 
разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавање и 

разговор 

школа 

 

Отпад и рециклажа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

V 
Свeтски дaн биoдивeрзитeтa - зaштитe 

прирoдe 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавање и 

разговор 

школа 

 

VІ 

 

 

Дaн зaштитe живoтнe срeдинe 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

предавање и 

разговор 

школа 

 

током 

школске 

године 

Уређење школског простора и школског 

дворишта  

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

васпитачи 

активно 

укључивање 

у активности 

школа, 

град 

 Укључивање у пројекте очувања 

животне средине на локалном нивоу 

Учешће у локалним еколошким акцијама  

Чишћење Спомен парка Шумарице 

 

 

10.10 Програм Сарадње са локалном самоуправом 

(са организацијама и институцијама у окружењу школе) 

 Током ове школске године Школа са домом за ученике оштећеног слуха ће по 

потреби сарађивати са свим организацијама и институцијама у окружењу и то са: 

- културним и јавним организацијама и институцијама у организацији и праћењу 

различитих културних и јавних манифестација  

- здравственим институцијама у циљу превенција, праћења и унапређења здравља ученика 

(Домом здравља, Школским диспанзером, Градском болницом, и др) 

- социјалним институцијама ради унапређења социјалне заштите ученика и запослених 

(Центром за социјални рад, Центром за породични смештај и усвојење, ПИО и др) 

- привредним организацијама ради укључивања у савремене привредне токове (Тржиште 

рада и сва предузећа и фирме у којима ученици реализују практичну наставу и блок 

наставу из појединих наставних предмета) 

- управним институцијама у циљу адекватнијег обављања основне делатности школе и 

унапређења рада школе (Министарством просвете, Школском управом, Скупштином 

града, Министарством финансија, ПУ Крагујевац, Завод за унапређење образовања и 

васпитања и др). 

- Центром за стручно усавршавање Крагујевац 
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- невладиним организацијама ради партиципације у пројектима и донацијама 

- образовно- васпитним установама у циљу сарадње и размене искустава ( основним и 

средњим школама у граду и околини) 

- домовима ученика 

- спортским удружењима особа са инвалидитетом на подручју града. 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX-XI Пројекат „ Сви смо љубав 

природе” 

стручна служба, 

школа „Мома 

Станојловић”, 

Коло српских 

сестара 

радионице у 

школи, посета 

манастиру и 

радионице, 

изложба радова 

школа, 

манастир 

током 

године 

Сарадња са друштвеним 

делатностима 

 

секретар, 

директор, шеф 

рачуноводства 

Консултативни  

разговори у вези 

израде 

финансијског 

плана 

школа, 

градска 

управа 

Спровођење 

јавних набавки 

током 

године 

Сарадња са МУП-ом 

 

директор, 

секретар, 

стручна служба 

Организација 

трибина, 

предавања 

школа, 

место 

одржа-

вања 

актив-

ности 

контролни 

прегледи возила 

приликом 

одласка на 

екскурзије, 

излете и школе у 

природи 

реализација 

пројеката 

„заштитимо 

децу у 

саобраћају” и 

„Основе 

безбедности 

деце” 

током 

године 

Сарадња са месном  

заједницом 

 

директор Заједничке 

акције 

озелењавања, 

уклањања 

графита, 

чишћење 

околине школе 

школа, 

околина 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

током 

године 

Сарадња са градском 

управом (сарадња са 

Градским већем за 

социјалну заштиту и 

друштвену бригу о деци, 

Градским већем за 

образовање, културу и 

информисање) 

 

директор, 

секретар 

Учешће у 

културним  и 

спортским 

активностима  

локалне управе; 

остваривање 

права из 

надлежности 

социјалне и 

здравствене 

заштите 

школа, 

градска 

управа 

током 

године 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом 

социјални 

радник,  

Јасмина Васић-

члан 

интерресорне 

комисије 

израда 

мишљења за 

ИРК, упућивање 

деце/ученика на 

ИРК ради 

остваривања 

права из области 

образовања и 

социјалне 

заштите 

школа, 

ИРК 

током 

године 

Сарадња са Центром за 

социјални рад  

социјални 

радник, 

наставници и 

васпитачи 

Остваривање 

права из 

надлежности 

социјалне  

заштите;  

Центар за 

социјални 

рад, 

школа 

праћење 

ученика у стању 

социјалне 

потребе и 

ученика са 

поремећајима у 

понашању 

праћење 

ученика са 

поремећајима у 

понашању 

током 

године 

Сарадња и Центром за 

породични смештај и 

усвојење 

 

стручна служба информисање и 

праћење 

ученика 

смештених у 

хранитељске 

породице 

Школа 

током Сарадња са медијима Тим за информисање Школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

године  маркетинг, 

директор 

медија о 

активностима 

школе 

током 

године 

Сарадња са Школском 

управом  

директор Консултативни 

разговори у вези 

образовно 

васпитног рада, 

учешће у 

заједничким 

активностима 

школа, 

ШУ 

током 

године 

Сарадња са предшколским 

установана, школама и 

домовима ученика у 

окружењу 

 

директор, 

наставници и 

васпитачи 

организовање 

заједничких 

активности 

школа, 

друга 

устано-ва 

пружање 

подршке 

редовном 

систему 

образовања и 

васпитања 

током 

године 

Сарадња са Центром за 

стручно усавршавање 

стручни 

сарадник 

учешће на 

семинарима у 

организацији 

ЦСУ Крагујевац 

школа; 

место 

одржава-

ња 

семина-ра 

током 

године 

Сарадња са различитим 

удружењима особа са 

инвалидитетом 

 

наставници и 

васпитачи, 

стручна служба 

укључивање 

особа са 

инвалидитетом 

у систем 

образовања и 

васпитања 

школа, 

удруже-

ња, спорт-

ске хале, 

базени, 

центри 

укључивање 

ученика у рад 

удружења 

заједничко 

обележавање 

значајних 

датума 

пружање 

додатне 

подршке 

особама са 

инвалидитетом 

Сарадња са Црвеним 

крстом 

стручна служба Учешће у 

трибинама, 

школа, 

Црвени 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

радионицама, 

конкурсима и 

акцијама 

Црвеног крста;  

крст 

Сарадња са здравственим 

институцијама: 

-КБЦ 

-школски диспанзер 

-Стоматологија 

-Институт за јавно здравље 

медицински 

техничар, 

лекари 

превентивни 

прегледи 

КБЦ, 

амбу-

ланта 

школа 
лечење деце 

предавања за 

ученике и 

запослене 

 

10.11 Програм Сарадње са породицом 

Сарадња са родитељима 

Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену 

зависи од квалитета сарадње школе и родитеља. Посебно важну улогу у сарадњи школе и 

родитеља имају одељењски старешина, стручни сарадник-дефектолог, социјални радник и 

директор школе. Ова сарадња се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније 

остваривање васпитне улоге породице као и ангажовању родитеља у реализацији 

васпитних задатака школе. 

Сарадња са родитељима реализоваће се путем родитељских састанака и 

индивидуалних разговора одељенских старешина као и учешћем родитеља у школским 

тимовима и организованим активностима. Стручна служба ће се непосредно упознати са 

условима живота породице (материјалним, стамбеним, хигијенским), културним 

навикама, односима у породици, односу родитеља према детету, здравственим и 

психофизичким стањем детета ради најпогоднијег приступа сваком ученику. Последњи 

петак у месецу је дан отворених врата, када родитељи могту присуствовати наставним и 

ваннаставним активностима. 

 

Програм сарадње са породицом се реализују континуирано, током читаве године, 

са следећим садржајима: 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

током 

године 

Помоћ родитељима у 

остваривању васпитне 

функције породице 

 

одељенске 

старешине, 

социјални 

радник, стручни 

сарадник, 

васпитач 

 

спољни 

сарадници: 

Предавања , 

индивидуални 

разговори, 

разговори у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

родитељски 

састанци, 

школа, 

Центар за 

социјални 

рад, 

породица, 

дом 

здравља 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Центар за 

социјални рад, 

психолошка 

саветовалишта, 

психолог, 

породични 

саветник 

групни 

разговори, Дан 

пријема 

родитеља, 

обезбеђивање и 

упућивање 

родитеља на 

литературу, 

сарадња на 

нивоу Савета 

родитеља 

током 

године 

Укључивање родитеља у 

живот и рад школе и 

њихово ангажовање у 

активностима од значаја за 

школу 

одељенске 

старешине, 

социјални 

радник, стручни 

сарадник, 

васпитач, 

директор 

 

укључивање 

родитеља у 

образовање 

детета-израду 

ИОП-а, 

упознавање са 

планираним 

активностима 

школе и улогом 

родитеља у 

њима, пружање 

помоћи у 

организацији и 

реализацији 

родитеља у 

школи, учешће у 

културној и 

јавној 

делатности 

школе, 

организовање 

радионица, 

трибина, 

предавања 

школа 

током 

године 

Сарадња са родитељима на 

пољу професионалне 

оријентације 

Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

наставници 

практичне 

наставе 

 

спољни 

сарадници: 

Организовати 

трибине, 

заједничке 

посете прадним 

организацијама 

у којима 

ученици 

обављају 

практичну 

школа, 

НСЗ, 

радне 

организац

ије 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Национална 

служба 

запошљавања 

наставу, 

обилазак 

школских 

кабинета, посета 

Сајму 

образовања 

 

Сарадња са родитељима у планирању образовања по мери детета 

Ова врста сарадње укључује породице у доношење одлука о образовању њиховог 

детета. Она се олакшава сталним разговорима и учешћем у процесима планирања са 

наставником, школским тимовима (тим за ИОП). Карактерише је спремност школе и 

породице да отворено разговарају о одлукама и расположивим опцијама и спремност да се 

међусобно саслушају и да заједно раде ка најбољим/уравнотеженим одлукама. 

Наставници дају информације и подршку како би помогли родитељима да разумеју план 

образовања за њихово дете и како би учествовали ефикасно у процесу израде ИОП.  

• разговарају о успесима и изазовима и проблемима ученика  

• разматрају тренутне и дугорочне потребе ученика 

• изнесу сопствена виђења о својој деци  

• сарађују на развоју и спровођењу  ИОПа.  

I Опис процеса ИОП-а 

II Постављање општег циља за породицу  

III Комуникација наставник – родитељ 

 

I Опис процеса ИОПа 

Поштовани родитељи, 

Ова информација описује укратко процес развоја индивидуалног образовног плана (ИОП). 

Када ученик има неку сметњу, инвалидитет или потребе за подршком у образовању прави 

се ИОП.  

ИОП је веома значајан документ за децу из осетљивих група и за оне који учествују у 

њиховом образовању. Сврха ИОП је да се подржи успех ученика.  

ИОП је писани план који садржи одређене информације о детету и даје преглед 

активности учења и аспеката образовног програма осмишљеног за испуњавање његових 

или њених јединствених потреба.  

ИОП описује индивидуализоване опште циљеве, прилагођавања и/или модификације и 

стручњаке које треба обезбедити и садржи мере за праћење успеха.  

ИОП прави школски тим за инклузивно образовање, кроз процес сарадње и консултација 

са родитељима и добијање информација од њих. Планирање најчешће укључује родитеље, 

стручног сарадника, разредног старешину и/или предметне наставнике који раде са 

ученицима који имају потребу за подршком у образовању. Поред њих у планирање се 

могу укључити и педагошки асистент или стручњак ван наше установе кога предлажи 

родитељ/старатељ. 

Родитељи су кључни учесници у ИОП тиму. Они добро познају своје дете и могу да 

говоре о способностима и потребама свог детета. Они могу да дају увид у то како њихово 

дете учи, која су његова или њена интересовања, као и о другим аспектима детета које 
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само родитељ може да зна.  Као партнери у процесу развоја ИОП, родитељи добијају 

драгоцен увид у успехе и изазове свог детета у школи.  

У складу са новим кровним законом о образовању, родитељима ученика из осетљивих 

група мора се дати могућност да сарађују на изради ИОПа свог детета. Школа је обавезна 

да развије сарадњу и пружи подршку родитељима да равноправно учествују у овом 

процесу.  

II  Постављање општег циља за породицу 

Одређивање приоритета у образовању вашег детета је важно за развој садржајног ИОП. 

Образац информације које дају родитељи су јако важне стручном тиму школе за боље 

сагледавање образовних потреба ученика. Подаци које родитељи пружају ће помоћи у 

развоју образовног програма који треба да задовољи потребе вашег сина/кћерке.  

III Комуникација наставник / родитељ  

-Савети родитељима за учешће у процесу ИОП 

-Савети родитељима за пружање помоћи својој деци у развоју вештина. 

- помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице 

Полазну основу сарадње представља настојање одељењског старешине да 

успостави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. На почетку школске 

године одељењски старешина упознаје родитеље са правилима организације рада школе, 

годишњим програмом рада, програмом активности одељењске заједнице и предлогом 

правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе. 

Ово упознавање има за циљ да информише родитеље о васпитним задацима које је 

школа, односно одељењска заједница поставила себи за циљ, као и да обезбеди помоћ 

родитељима у извршвању појединих програмских задатака. Укључивање родитеља у 

живот и рад школе најчешће обухвата учешће родитеља у остваривању програма 

слободних активности,  друштвено-корисног  рада, организације програма културне и 

јавне делатности школе (посебно школских свечаности), спортских активности и других 

манифестација од значаја за афирмацију школе и ученика.  

Успостављањем  сарадње одељењских старешина и родитеља, посебно када се ради 

о ученицима који имају проблеме у учењу и понашању омогућава благовремено 

сагледавање узрока проблема и заједничког предузимања активности за отклањање узрока 

и успостављање ефикаснијег  учења и рада ученика. 

Систематско образовање родитеља реализоваће се путем предавања, разговора са 

родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватиће: 

- едукацију родитеља за рад са децом  

- решавање актуелних проблема везаних за ученике 

- информисање родитеља о њиховим правима у оквиру социјалне заштите 

- израда едукативног и информативног  материјала 

- организовање различитих видова едукација на  теме  за које су родитељи 

показали интересовање 

У складу са интересовањима родитеља ће се организовати рад,  а у зависности од 

проблематике укључити у свој рад наставнике, васпитаче, стручњаке из установа 

здравствене и социјалне заштите. 
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10.12 Програм Безбедности и здравља на раду 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 

Планирање активности за 

наредну школску годину 

директор планирање, 

разговори 

утврђивање 

приоритета 

Школа 

Мере заштите здравља 

ученика и запослених за 

основне и средње школе 

директор, 

стручни 

сарадници 

упознавање 

запослених 

Школа 

Дезинфекција просторија чистачице дезинфекција Школа 

Набавка заштитне опреме 

за запослене и ученике, 

дезобаријера, дозера за 

дезинфекцију руку 

директор, 

економ 

набавка и 

дистрибуција 

Школа 

Израда плана примене 

безбедносних мера у 

складу са препорукама 

Педагошки 

колегијум 

планирање и 

истицање мера 

Школа 

IX 

Одређивање одговорног 

лица за праћење 

поштовања прописаних 

мера 

директор, 

одговорно лице 

праћење, 

евидентирање, 

израда 

извештаја за 

ШУ 

Школа 

Обука за запослене 

безбедност и здравље на 

раду 

спољни 

сарадник 

предавање, 

тестирање 

Школа 

Обука ученика из области 

противпожарне заштите (за 

све ученике средње школе) 

 

социјални 

радник, 

директор, 

спољни 

сарадници 

Усмено 

излагање, 

практична 

обука, провера 

оспособљености 

Школа 

Обука ученика из области 

заштите на раду (за 

ученике првог разреда 

средње школе) 

 

социјални 

радник, 

директор, 

спољни 

сарадници, 

наставници 

практичне 

наставе 

Усмено 

излагање, 

практична 

обука, провера 

оспособљености 

Школа
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Санитарни прегледи 

запослених у кухињи, 

економа, наставника 

практичне наставе, 

помоћног наставника и 

ученика који похађају 

образовне профиле пекар и 

фризер  

Институт за 

јавно здравље 

брисеви, 

копрокултура 

Школа
 

 

XI-XII 

Превентивни здравствени 

преглед свих 

запослених/лабораторијске 

анализе 

директор, 

лабораторија 

лабораторијске 

анализе 

Школа 

III 

Санитарни прегледи 

запослених у кухињи, 

економа, наставника 

практичне наставе, 

помоћног наставника и 

ученика који похађају 

образовне профиле пекар и 

фризер  

Институт за 

јавно здравље 

брисеви, 

копрокултура 

Школа
 

током 

године, или 

периодично 

у складу са 

Законом 

Обука запослених из прве 

помоћи 

сарадници ван 

установе 

Усмено 

излагање , 

практичне вежбе 

школа, 

друга 

установа 

Обука запослених из 

области противпожарне 

заштите 

 

сарадници ван 

установе, домар 

школе 

Усмено 

излагање, 

практична 

обука, провера 

оспособљености 

Школа 

Обука запослених у 

школској кухињи о 

правилном и безбедном 

чишћењу опреме за рад у 

складу са ХАСАП 

стандардом 

сарадници ван 

установе 

Усмено 

излагање , 

практичне вежбе 

 

 

Управљање отпадом и 

смећем  

 

сарадници ван 

установе, 

запослени 

Усмено 

излагање, 

презентација  

Школа 

Обука помоћног особља  о 

правилном и безбедном 

коришћењу средстава за 

хигијену 

сарадници ван 

установе 

Усмено 

излагање , 

презентација 

 

Школа 

Израда Акта о процени сарадници ван процена, израда Школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

ризика за свако радно 

место/сваког запосленог 

установе и упознавање 

запосленог 

Провера исправности 

инсталација и редовно 

одржавање 

домар, лица 

ангажована ван 

установе 

провера, 

поправка и сл. 

Школа 

Анализа стања и 

планирање мера за 

унапређење области 

директор, 

секретар школе 

анализа, 

евидентирање 

Школа 

 Набавка радне одеће и 

обуће и опреме за 

запослене и ученике за које 

је потребан овај вид 

заштите 

руководилац 

техничке 

службе, 

социјални 

радник, шеф 

рачуноводства, 

директор 

набавка специја-

лизоване 

радње за 

продају 

радне 

одеће и 

сл. 

Контрола забране пушења директор контрола, 

евидентирање и 

санкционисање 

случајева 

повреде забране 

Школа 

 

 

10.13 Програм рада школске библиотеке 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

VIII 
- сређивање библиотечког 

фонда и простора 

стручни сарадник-

дефектолог 

уређење Библиотека 

IX 

- упис ученика у библиотеку стручни сарадник-

дефектолог
 

прикупљање и 

евидентирање 

података 

Библиотека 

- упознавање ученика са 

радом библиотеке, фондом, 

правилима понашања 

стручни сарадник-

дефектолог, 

одељенске 

старешине, 

наставници српског 

језика и 

књижевности 

разговор, 

посета 

Библиотека 

- набавка дечије штампе стручни сарадник-

дефектолог, стручна 

већа, директор 

одабир, 

наручивање 

просторије 

школе 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

- попуњавање online анкете 

за Народну библиотеку Вук 

Караџић 

стручни сарадник-

дефектолог 

попуњавање 

података за 

претходну 

школску 

годину 

просторије 

школе  

Сарадња са Народном 

библиотеком: 

- посета дечјем одељењу 

библиотеке 

- посета Народној 

библиотеци 

- посета америчком кутку у 

оквиру Народне библиотеке 

-стручно веће од I-

IV разреда 

-стручно веће од V-

VIII разреда 

-стручно веће за 

општеобразовне 

предмете средње 

школе 

- стручни сарадник 

-професор 

енглеског језика 

посета, 

упознавање 

дечија 

библиотека, 

народна 

библиотека, 

амерички 

кутак 

IX-VI 

- праћење конкурса 

(ликовних и литерарних) 

током године 

стручни сарадник-

дефектолог, 

наставник ликовне 

културе, наставник 

верске наставе 

израда радова, 

учешће на 

конкурсу 

Школа 

- акција : поклон – књига 

библиотеци (континуирано 

током целе школске године) 

запослени, ученици, 

сарадници школе 

донација Библиотека 

- планирање набавке стручне 

литературе 

стручна већа, 

стручни сарадник, 

директор, шеф 

рачуноводства 

набавка Школа 

  

 

- посета изложби 

организованих у Народној 

библиотеци 

стручна већа, 

педагошко веће, 

наставник ликовне 

културе 

посета Библиотека 

- организовање 

предавања/радионица у 

школској библиотеци 

наставници, 

васпитачи, стручни 

сарадници, ђачки 

парламент, 

сарадници ван 

установе 

предавања, 

разговори, 

трибине, 

радионице 

Библиотека 

XI 

- набавка литературе на 

основу одлуке МПНТР о 

додели средстава 

наставници, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

директор 

избор, 

набавка 

Школа 

XII - физичка обрада и стручни сарадник- обрада Библиотека 



240 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

I евидентирање изабране 

литературе 

дефектолог 

- обележавање школске 

славе 

наставници, 

стручни сарадници, 

васпитачи 

израда паноа школа, 

библиотека 

полу-

годиш

ње 

- израда извештаја стручни сарадник 

дефектолог 

прикупљање и 

анализа 

података, 

израда 

извештаја 

Школа 

II 

- обележавање Светског дана 

књиге 

стручни сарадник 

дефектолог, 

одељенске 

старешине, ученици 

средње школе 

 

читање дечије 

литературе 

Школа 

III 

- обележавање осмог марта наставници, 

васпитачи, Савет 

родитеља 

израда 

честитки 

уређење 

паноа 

Школа 

IV 

- обележавање Ускрса наставници, 

васпитачи, Савет 

родитеља 

уређење 

паноа 

Школа 

V 

VI 

- набавка књига за 

награђивање ученика 

стручни сарадник, 

одељенске 

старешине, 

директор, шеф 

рачуноводства 

набавка, 

додела 

Школа 

- враћање књига и уређење 

фонда 

стручни сарадник физичко 

сређивање 

фонда и 

евидентирање 

Библиотека 

- израда извештаја стручни сарадник прикупљање и 

анализа 

података, 

израда 

извештаја 

Школа 

 

 

10.14 Програм рада Црвеног крста 

Септембар 

-  наплата редовне годишње чланарине у износу од 50,00 динара од свих ученика, 

-  спровођење активности у вези са акцијом ,,Заштитимо децу у саобраћају” 
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-  укључити се у обележавање ,,Недеље солидарности'' , 14 - 21.септембра 

-  евидентирање социјално - угрожених ученика , 

-  предложити најугроженије ученике за бесплатну ужину, помоћ у одећи и обући и сл.  

- спровођење припрема за учешће у хуманитарно-рекреативној акцији ,,За срећније 

детињство” 

 

Октобар 

- укључити ученике у обележавање 1. октобра- Међународног дана старијих особа 

- укључити ученике у хуманитарно-рекреативну акцију „За срећније детињство”, 

02.10.2022. године 

- укључити се у све активности везане за ,,Дечју недељу” 

- укључити се у обележавање 16. октобра Светског дана здраве хране 

- укључити се у обележавање 18. октобра Светског дана борбе против трговине људима 

-сачинити и Црвеном крсту Крагујевац доставити Извештај о раду Подружнице 

Подмлатка Црвеног крста у протеклој наставној години (по обрасцу Црвеног крста 

Крагујевац) 

 

Новембар 

- поводом Месеца борбе против болести зависности, организовати предавања-радионице 

на тему „Срећан наркоман не постоји” 

- обележити 16. новембар – Међународни дан толеранције 

- обележити 20. новембар – Светски дан дечјих права 

- припрема за реализацију акције „Један пакетић - много љубави” (израда и продаја 

новогодишњих честитки) 

 

Децембар 

- обележити 1. децембар- Дан борбе против АИДС-а пригодним предавањем, трибином и 

видео пројекцијом, 

- укључити чланове Подмлатка Црвеног крста у акцију „Један пакетић- много љубави” 

 

Јануар 

- обележити 31. јануар- национални дан борбе против пушења 

 

Март 

- обележити 8. март   

 

Април 

- пригодним здравственим предавањем обележити 7. април- Светски дан здравља,и 

укључити се учешћем на конкурсу „Причајмо о здрављу” 

Мај 

- учествовати у Пријему првака у Подмладак Црвеног крста. 
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10.15  Реализација програма „Упознајмо свој град и своју околину” 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

-Упознавање ученика и 

родитеља са задацима, 

садржајем и правилима 

понашања ученика при 

реализацији активности „ 

Упознајмо свој град и своју 

околину“ 

Чланови 

Педагошког 

већа 

Излагање 

плана рада, 

разговор 

Просторије 

дома 

-Шетња до Великог парка, игре 

у забавном парку 

Педагошко 

веће, остала 

Стручна већа 

школе 

Организована 

шетња, игре у 

парку  

Парк, 

спортски 

терени 

-Одлазак до хиподрома  Педагошко 

веће, остала 

Стручна већа 

школе 

Организована 

шетња 

Хиподром 

-Шумарице-посета Спомен 

парку и уређење хумке „Мали 

чистачи обуће“ 

Педагошко 

веће 

Организована 

шетња, акција 

чишћења 

хумке 

Шумарице 

XI 

-Акваријум-посета Педагошко 

веће, остала 

Стручна већа 

школе 

Обилазак ПМФ 

Одлазак на представе дечјег 

позоришта 

Педагошко 

веће, Стручна 

већа млађих и 

старијих 

разреда 

Договор, 

организована 

посета 

позоришту 

Дечје 

позориште 

XII 

-Шумарице-спортске активности 

на снегу 

Педагошко 

веће 

Организовани 

одлазак 

Шумарице 

Новогодишњи празници, 

обилазак града 

Педагошко 

веће 

Организована 

шетња 

Град 

-Хиподром- зимске чаролије- Педагошко 

веће, остала 

Стручна већа 

Организована 

шетња,игре на 

снегу
 

Хиподром 

II 

-„Маузолеј“ у Шумарицама-

посета 

Педагошко 

веће, Стручна 

већа старијих 

разреда и 

средње 

школе 

Организована 

шетња 

„Маузолеј“ – 

Шумарице 

-Посета позоришту „ Јоаким Педагошко Договор, Позориште „ 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Вујић“ веће, Стручна 

већа средње 

школе 

организовани 

одлазак, 

посета 

Јоаким 

Вујић“ 

III 

-Како раде школски лекар и 

зубар? Посета лекару и зубару  

Педагошко 

веће 

Договор, 

организовани 

одлазак 

Амбуланта „ 

Ердоглија“ 

III 
-Бубањско језеро Педагошко 

веће 

Организована 

шетња 

Бубањ 

IV 

 

 

 

V 

 

 

 

 

VI 

-Језеро у Шумарицама-шетња Педагошко 

веће 

Шетња Шумарице 

-Градски парк-„Илине воде“ Педагошко 

веће 

Излет Илићево 

Луна парк Педагошко 

веће 

организована 

посета,забавне 

игре 

Луна парк у 

граду 

-Ђурђевдански карневал Педагошко 

веће, остала 

Стручна већа 

Организовани 

одлазак на 

карневал 

Град 

-Градски базени Педагошко 

веће 

Посета
 

Базени 

 

 

 

10.16 План и програм излета 

 

Млађи разреди 

Према интересовањима родитеља и ученикаорганизоваће се излет на нивоу Одељенских 

већа од првог до четвртог разреда. Излет ће бити реализован у градском парку Илине воде 

у септембру месецу. 

Циљеви и задаци су: 

- Чување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психо-физичког и социјалног развоја; 

- Развијање еколошке свести  и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 

заштити природе; 

- Социјализација ученика и стицање  искуства у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу: 

- Развијање правилног односа према природи и њеном очувању  

- Развијање спретности и кондиције у природи  

- Стицање нових знања  

- Примена стечених знања на очигледним, природним објектима кроз игру 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља  

- Развијање основнох моторичких активности 

- Стварање услова за социјално прилагођавање 
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Старији разреди и средња школа 

Излети за ученике средње школе и ученике старијих разреда основне школе се планирају 

у септембру/октобру 2019. године и мају/јуну 2020. године, на релацији по одлуци 

Наставничког и Педагошког већа. 

Циљеви: 

- упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини; 

- упознавање културног и историјског  наслеђа и привредних достигнућа места која 

обилазе; 

- стицање позитивних навика и развијање културног понашања; 

- стицање знања помоћу различитих метода и слободних активности ученика. 

 

План и програм излета 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

ІX-X 

Излет у еко парк Илине воде одељенске 

старешине І-ІV 

разреда, стручни 

сарадници 

посета, 

обилазак 

Еко парк 

Илине воде 

ІX-X 

Излет за ученике старијих 

разреда основне и ученике 

средње школе 

одељенске 

старешине V-

VІІІ разреда, І-

ІІІ разреда 

средње школе, 

медицински 

техничар, 

директор, 

стручни 

сарадници 

посета, 

обилазак 

према одлуци 

Наставничког 

већа 

V-VІ 

Излет за ученике старијих 

разреда основне и ученике 

средње школе 

одељенске 

старешине V-

VІІІ разреда, І-

ІІІ разреда 

средње школе, 

медицински 

техничар, 

директор, 

стручни 

сарадници 

посета, 

обилазак 

према одлуци 

Наставничког 

већа 
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11 ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, 

ВАСПИТАЧА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Септембар 

Обука  „Безбедно 

коришћење дигиталне 

технологије - превенција 

дигиталног насиља “ 

Марија 

Петковић 
Онлајн обука  

Обука „Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, 

злостављања и насиља “ 

Марија 

Петковић 
Онлајн обука  

Обука  „ Стварање 

сигурне и подстицајне 

средине за развој и 

учење у вртићу “ 

Марија 

Петковић 
Онлајн обука  

Октобар 

Угледни час- М. 

Баралић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час – А.Тијанић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час – 

Б.Милосављевић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ дидактичког 

материјала- М.Марковић 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

учионица 

Новембар 

Угледни час – Ј.Васић, 

А.Марковић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ дидактичког 

материјала – И.Јанковић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

учионица
 

Приказ приручника“ 

Дете и сензорна 

интеграција“- 

М.Ракићевић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Записник, припрема, 

фотографије 
школа 

Приказ дидактичког Чланови већа Материјал, учионица 



246 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

материјала – В.Петровић од V до VIIIр. фотографије, 

записник 

Угледни час – И.Јокић 
Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- М. 

Баралић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

С.Ђорђевић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

Д.Радојичић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

 

Децембар 

Обука „Стратегије у 

раду са ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“- 

С.Мијатовић 

Чланови већа 

од I до IVр. 
Онлајн обука  

Угледни час – 

Е.Николић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ дидактичког 

материјала – М.Микарић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

учионица 

Приказ дидактичког 

материјала – 

М.Стојковски 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

учионица 

Угледни час- А.Бајовић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

В.Величковић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ дидактичког 

материјала – Д.Ројек 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Дом школе 

Радионица: Развијање 

моторичких вештина - 
Надежда Петровић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Припрема, 

реализација 

Просторије 

боравка 

Приказ књиге 

,,Проблеми у понашању 

код ученика са лаком 

Педагошко 

веће 
Презентација Дом школе 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

интелектуалном 

ометеношћу“- 

М.Станковић 

Јануар Угледни час- В.Терзић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Фебруар 

Угледни третман М.Петковић 

Организација 

третмана, дискусија 

и анализа 

учионица 

Приказ дидактичког 

материјала- Д.Радојичић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Материјал, 

фотографије, 

записник, 

презентација 

учионица 

Угледни час- 

С.Радуловић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час – 

С.Коматовић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- В.Терзић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

А.Милосављевић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

С.Игрутиновић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ књиге „Велика 

књига активности и 

вежби за развој говора“- 

Б.Милосављевић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Презентација учионица 

Приказ књиге: 

„Самостална деца су 

срећнија- педагошки 

метод Марије 

Монтесори”-

М.Марковић 

Педагошко 

веће 
Презентација Дом школе 

Приказ дидактичког 

материјала – А.Тасић 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Дом школе 

Приказ књиге Педагошко Презентација Дом школе 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

„Социјално понашање 

вртићке деце у 

инклузивном 

окружењу“-М.Митић 

веће 

Март 

Угледни третман – 

И.Милутиновић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Организација 

третмана, дискусија 

и анализа 

учионица 

Угледни час- 

Ј.Јаковљевић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

В.Величковић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час- 

T.Миловановић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ дидактичког 

материјала – Б.Ранковић 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Дом школе 

Приказ дидактичког 

материјала – 

Ј.Стевановић 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Дом школе 

Приказ књиге 

„Дискусија о аутизму“-

Д.Ројек 

Педагошко 

веће 
Презентација Дом школе 

Приказ дидактичког 

материјала – М.Митић 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Дом школе 

Април 

Приказ дидактичког 

материјала -

С.Мијатовић, 

Н.Петровић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Материјал, 

фотографије, 

записник, 

презентација 

учионица 

Приказ књиге „Сензорна 

интеграција-приказ 

основних принципа 

сензорне интеграције“- 

Д.Шурлан 

Чланови већа 

од I до IVр. 
презентација учионица 

Приказ књиге 

Светомира Бојанина 

„Пријатељски разговор 

дечјег психијатра са 

васпитачима и 

родитељима“ – Ј.Васић 

Чланови већа 

од I до IVр. 
презентација учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

Угледни час – 

Е.Николић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час – 

Б.Милосављевић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ књиге-

“Ненасилна 

комуникација“-А.Тасић 

Педагошко 

веће 
Презентација Дом школе 

Приказ дидактичког 

материјала – 

М.Станковић 

Педагошко 

веће 

Материјал, 

фотографије, 

записник 

Дом школе 

Мај 

Приказ дидактичког 

материјала „Пчелица“ -

С.Радуловић 

Чланови већа 

од I до IVр. 

Материјал, 

фотографије, 

записник, 

презентација 

учионица 

Приказ чланка 

„Поступци у 

корективном 

дефектолошком раду“ – 

Ј.Јаковљевић 

Чланови већа 

од I до IVр. 
Презентација учионица 

Приказ приручника 

“Водич за развој 

говора“- Ирена 

Милутиновић 

Чланови већа 

од I до IVр. 
Презентација учионица 

Излагање савладаног 

програма стручног 

усавршавања- 

„Ефикасним учењем до 

бољих резултата“- 

Д.Браковић 

Чланови већа 

од I до IVр. 
Презентација учионица 

„Израда индивидуалних 

сензорних профила“- 

Д.Шурлан 

Чланови већа 

од I до IVр. 
Презентација учионица 

Приказ приручника 

„Водич за развој 

говора“- 

И.Милутиновић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Припрема, 

организација, 

презентација, 

дискусија 

кабинет 

Угледни третман - 

Т.Миловановић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Организација 

третмана, дискусија 

и анализа 

кабинет 

Приказ дидактичког Чланови већа Материјал, учионица 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

материјала – 

М.Стојковски 

од V до VIIIр. фотографије, 

записник 

Угледни час - 

М.Микарић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час – 

Е.Николић 

Стручно веће 

за област 

oпштеобразов-

них предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Угледни час – З. Маћић 

Стручно веће 

за област 

стручних 

предмета 

Организација часа, 

дискусија и анализа 
учионица 

Приказ књиге- 

“Реедукација 

психомоторике- покрет 

као терапијска метода”-

Ј.Стевановић 

Педагошко 

веће 
Презентација Дом школе 

Јун 

 

 

Излагање савладаног 

програма стручног 

усавршавања- „Лутка и 

луткарство као 

инструмент у настави у 

раду са децом“- 

Д.Браковић  

Чланови већа 

од I до IVр. 
Презентација учионица 

Радионица за ученике 

„Превенција насиља у  

школи“-С.Коматовић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 

Извештај, 

фотографије, 

записник, дневник 

образовног рада 

Учионица 

Обука за остваривање 

програма наставе и 

учења оријентисаног на 

процес и исходе учења- 

С.Коматовић 

Чланови већа 

од V до VIIIр. 
обука 

Планирани 

простор 

Приказ књиге-“Физичко 

васпитање и игре за 

особе са 

инвалидитетом“-

Б.Ранковић 

Педагошко 

веће 

Припрема, 

организација, 

презентација, 

дискусија 

Дом школе 

У току 

школске 

године 

Тешкоће у учењу и 

понашању у вртићу и 

школи-дисхармоничан 

развој код деце к.бр. 274 

Наставничко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Педагошки метод 

Марије Монтесори и 

Наставничко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

његова примена у 

васпитно-образовном 

раду к.бр. 226 

Педагошко 

веће 

Примена тренинга 

социјалних вештина у 

раду са децом са 

интелектуалном 

ометеношћу или 

поремећајима из спектра 

аутизма-к.бр. 266 

Наставничко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Приступи у 

прилагођавању садржаја 

деци са сметњама у 

развоју-активности по 

мери детета к.бр. 267 

Наставничко 

веће 

Педагошко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Употреба предмета и 

симбола у  развијању 

комуникације код деце 

са тешкоћама и 

сметњама у развоју к.бр. 

275 

Наставничко 

веће 

Педагошко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Организација и 

реализација наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима к.бр.227 

Наставничко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Дете са дисфункцијом 

сензорне интеграције у 

вртићу и школи к.бр.238 

Наставничко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Планирање припремање 

и реализација тематске 

наставе к.бр. 261 

Наставничко 

веће 

Презентација, 

анализа и дискусија 
Школа 

Дигитални свет на длану 

к.бр.350 

Наставничко 

веће 

 

 

Презентација 

анализа и дискусија 

Школа 

K2 -Аутистични 

спектар, 

хиперактивност, 

дислексија и  

 друге сметње – 

стратегије 

прилагођавања приступа 

Наставничко 

веће 

 

Презентација 

анализа и дискусија 

Школа 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

и наставе 

К2- Тешкоће у учењу и 

понашању у вртићу и 

школи – дисхармоничан 

развој код деце 

Наставничко 

веће 

 

Презентација 

анализа и дискусија 
Школа 

Визуелне стратегије за 

развој комуникације и 

социјализације код деце 

са сметњама из спектра 

аутизма, к.бр. 229 

Педагошко 

веће 

 

Презентација 

анализа и дискусија Школа 

К2 -НТЦ и рана музичка 

сзимулација 

 

Наставничко 

веће 

 

Презентација 

анализа и дискусија 
Школа 

Национална платформа 

„ЧУВАМ ТЕ“- Онлине 

обука „Безбедно 

коришћење дигиталне 

технологије-превенција 

дигиталног насиља“ 

Наставничко 

веће 

Педагошко 

веће 

 

Онлајн обука 

 

Национална платформа 

„ЧУВАМ ТЕ“- Онлине 

обука „Породично 

насиље“  

С.Радуловић 

Стручно веће 

за област 

стручних и 

општеобразовн

их предмета 

Педагошко 

веће 

Онлајн обука 

 

Национална платформа 

„ЧУВАМ ТЕ“- Онлине 

обука „Стварање 

сигурне и подстицајне 

средине за развој и 

учење у вртићу“  

 

Јована 

Јаковљевић 

Ирена 

Милутиновић 

Чланови већа 

од V до VIIIр.  

 

Онлајн обука 

 

Национална платформа 

„ЧУВАМ ТЕ“- Онлине 

обука „Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

Педагошко 

веће 

 

 

Онлајн обука 

 

Национална платформа 

„ЧУВАМ ТЕ“- Онлине 

Педагошко 

веће 

 

Онлајн обука 
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Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 
Начин Место 

обука „Улога установа 

образовања и васпитања 

у борби против трговине 

људима“ 

Зимски сусрети–

Удружење учитеља 

Србије 

Чланови свих 

већа 
Презентација Србија 

Обука онлајн „Етика и 

интегритет“ 

Чланови свих 

већа 
Онлајн обука  

Семинари организовани 

од стране 

Регионалног 

центра 

Наставничко 

веће 

Презентација 

анализа и дискусија 
Крагујевац 

Дани Дефектолога-

стручни скуп 

Чланови свих 

већа 

Презентација 

анализа и дискусија 
Србија 

Online семинари чланови већа 
презентација, 

дискусија 
 

Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

Стручно веће 

од I  до IV 

разреда 

 

 

Презентација 

анализа и дискусија Школа 

Присуство чланова већа 

угледним часовима, 

презентацијама, 

предавањима,радионица

ма, излагањима и 

другим облицима 

стручног усавршавања 

Сви чланови 

свих већа 

Реализација 

часа,анализа и 

дискусија 

Школа 

 
 

 

 

 

 

Председник школског одбора 

Игор Јокић 

______________________ 

 


