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УВОДНИ ДЕО 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

Основна школа  “Јелена Ћетковић” налази се у Врањској улици бр.26 на општини Звездара у 
Београду. 
Школа је добила име по народном хероју Јелени Ћетковић, рођеној на Цетињу, а стрељаној 
на Бањици 1943. године. 
Школска зграда је подигнута на терену бившег дечијег вртића. Њена изградња је завршена 
септембра 1961. године, а  у новембру исте године школа је добила и своје двориште. Са 
радом школа је отпочела 19. 9.1961. Са пуним бројем часова и утврђеним распоредом часова 
школа је почела са радом 1.10.1961. године. На почетку свог рада школа је имала 487 ученика. 
Нова школска зграда сазидана је у дворишту постојеће школе 1973. године. Пројекат је урадио 
архитекта Васиљевић Ђорђе, а инвеститор је био Београдска заједница образовања. Градња 
школе је трајала 2 године, а извођач радова био је КМГ “Трудбеник”.  
Реновирање школске зграде је извршено 2011. године 
Школски простор заузима 4500 м2. Школа има 30 учионица и кабинета, кабинете за 
информатику и техничко и информатичко образовање, фискултурну салу, кухињу са 
трпезаријом, библиотеку са медиатеком, свечану салу и друге наменске просторије 
(канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога и психолога, радионицу за 
домаре и подстаницу и др.), кухињу са трпезаријом, велико школско двориште са спортским 
теренима и посебним простором за ученике првог и другог разреда. 
Локација школе је веома повољна и обухвата ученике са три месне заједнице: “Липов лад”, 
“Врачарско поље” и делимично “Стари ђерам”, мада школу похађају и ученици из других 
делова града. У непосредној близини школе налази се позориште “Звездара театар” и “Пан 
театар”, Културни центар “Вук Караџић”, Богородичина црква, Спортски центар “Олимп”, 
спортски клубови “Хајдук”, “Синђелић” и “Обилић”. 
Сарадња просветних радника са ђачким родитељима и локалном заједницом је на завидном 
нивоу.  
У протеклом периоду школа је власник преко 30 Октобарских награда. Ученици наше школе 
остварују значајне успехе на такмичењима свих рангова, а резултати завршних испита показују 
да је школа по успеху увек међу најбољима у граду и општини. 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ РАДА 

Школа има 30 учионица и кабинета, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, библиотеку и друге 
наменске просторије (канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога и психолога, 
радионицу за домаре и подстаницу и др.). Материјално техничка опремљеност школе је 
задовољавајућа. Број наставних средстава у већини случајева одговара потребама наставе (рачунари, 
показна и очигледна наставна средства...). Школски објекат је адаптиран током 2011. Године. 
 

Учионице за млађе разреде 11 
Кабинет за техничко образовање  2 
Кабинет за информатику  2 
Кабинет за физику 1 
Кабинет за ликовну културу  1 
Кабинет за биологију и хемију 1 
Кабинет за музичку културу 1 
Кабинет за српски језик 2 
Кабинет за математику 2 
Кабинет за стране језике 2 
Кабинет за историју 1 
Кабинет за географију 1 
Учионице за продужени боравак 2 
Кабинет- практикум за природне науке (еко- башта) 1 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 
Сви наставници и запослени поседују законом прописану стручну спрему за обављање свог 
посла. 

 

СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА И ОБРАЗОВНИ СТАТУС РОДИТЕЉА 

 
Досадашњи статистички подаци указују да је социјална структура родитеља на 
задовољавајућем нивоу. 
Према извршеној анализи података, око 70% породица је стамбено збринуто, док је око 30% 
делимично или стамбено необезбеђено. 
Око 15% ученика потиче из породица које имају статус непотпуних (разведени родитељи, 
један од родитеља преминуо или ученици немају контакт са њим, а у неким случајевима 
породица никада није ни била формирана). 
Подаци указују да скоро половина укупног броја родитеља има високу стручну спрему (око 
45%), око 20% је са вишом, док је са средњом стручном спремом око 32% родитеља, а без 
квалификација је 3% родитеља.  
Према напред наведеном, може се закључити да је социо-образовни статус родитеља нешто 
изнад просека. 
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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

На основу годишњег извештаја на крају школске 2019/20. године, на основу резултата 
самовредновања и на основу измена наставног плана и програма у 2. и 6. разреду  у наредној 
школској години треба урадити следеће: 
 
 Јачати дигиталне компетенција наставника и имплементирати Classroom у наставни 

процес 
 Јачати педагошку компетенцију наставника у погледу примене савремених метода, 

облика и начина рада и планирања и извођења пројектне наставе; 
 Jачање комуникациониг компетенција наставника у погледу развијања техника 

успешне комуникације; 
 Увести нови информациони систем управљања радом школе, створити основу за 

прелазак на електронско пословање и обезбедити услове за несметану реализацију 
учења на даљину; 

 Побољшати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње; 
 Подстицати и развијати социјалне вештине код ученика-конструктивно решавање 

проблема, толерантно понашање, ненасилна комуникација, солидарност, развијање 
другарства; 

 Подстицати и развијати демократски дух, осећање припадности колективу и бригу о 
уређењу школске средине и позитивног става ученика према школи; 

 Организовати што већи број дружења, посета, путовања, промоција за наставнике и 
ученике; 

 Развијати капацитете наставника за примену инклузивног плана; 
 Јачање међупредметних компетенција ученика, превенција болести завсности, 

развијање здравих стилова живота; 
 Пружати помоћ и подршку ученицима при избору  даљег образовања, обуке и 

запослења; 
 Реализовати најмање по једно угледно предавање по наставнику; 
 Наставити са опремањем кабинета; 
 Подићи квалитет наставе на виши ниво подстицањем ученичке активности на часу и 

увођењем активне наставе наспрам традиционалне; 
 Смањити број изостанака ученика уз ангажовање родитеља и локалне средине; 
 Унапредити сарадњу са родитељима (боља информисаност, едукација, укључивање у 

планиране активности школе, мотивисање за давање иницијатива ); 
 Усмерити и подстицати усавршавање наставника у струци, напредовање наставника у 

струци и припрему за полагање испита за лиценцу; 
 Размотрити начине помоћи приправницима приликом  увођења у посао; 
 Мотивисати наставнике да се у већој мери користе наставна средства; 
 Радити на осмишљавању квалитетнијег спровођења унутрашњег стручног 

усавршавања; 
 Посебну пажњу посветити разноврснијој понуди слободних активности, такмичења 

ученика и селекцији и припремама ученика за такмичења вишег ранга; 
 Већу пажњу посветити даровитим ученицима увођење ИОП-3; 
 Побољшати квалитет допунске наставе (редовност и обухват што већег броја деце) 
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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ШК. 2018/19. - 2020/21. ГОДИНА 

 
 
УВОД 
 
Школа “Јелена Ћетковић” се налази у градској средини на територији општине Звездара. Нашу школу 
похађа 1139 ученика смештених у 41 одељења које образује и васпитава 67 наставника и 5 стручна 
сарадника.  
Због великог успеха на свим нивоима такмичења за нашу школу влада велико заинтересованост тако 
да школу похађају деца са различитих територија града Београда. Уз неговање квалитетног образовно-
васпитног рада велика пажња поклања се безбедности ученика, очувању и уређењу школске средине. 
 
Ученици првог и другог разреда користе посебан део школске зграде и дворишта, а због изражене 
потребе њихових родитеља за боравком у школи ван наставе организује се продужени боравак. 
Сви ученици имају могућност да у току наставних и ваннаставних активности користе отворене терене 
за мали фудбал и кошарку и фискултурну салу. 
Све о животу школе може се сазнати путем школског листа “Јелена” и сајта школеwww.jelena.edu.rs 
 
МИСИЈА 
Ми смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности. 
 
ВИЗИЈА 
Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне 
односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо 
се осећали у њој. 
 
ПОТРЕБЕ 
Током протеклих година тим за самовредновање вредновао је све кључне области рада школе. На 
основу разултата самовредновања, извештаја Комисије за спољашње вредновање, резултата на 
завршном испиту и потреба школе у наредном циклусу Школског развојног плана бавићемо се 
унапређивањем следећих области: Настава и учење, Подршка ученицима и Етос. 
 
РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 
 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ – Иако је област оцењивана високим оцена и ученици постижу изузетне резултате 
на завршном испиту и такмичењима, ипак има простора за унапређивање и осавремењавање 
области.У корак са изменама наставног плана и програма за први и пети разред уочена је потреба да 
се уведе у наставни процес тематско планирање и савремене технологије за праћење постигнућа 
ученика и развијање информатичке писмености ученика.   
 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – Област је оцењена оценом 3 и постоје подобласти које је потребно посебно 
даље унапређивати и развијати. Подобласт којој је потребно посветити пажњу и које ће бити 
обухваћене развојним планом за наредни циклус је лични и социјални развој ученика. Осим разултата 
самовредновања која упућују на ову подобласт, савремени услови живота, слабљење васпитног 
ефекта породице и све већа потреба за васпитном деловањем школе захтевају унапређивање ове 
подобласти. 
 
ЕТОС-  Ова област је оцењена оценом 3 и постоји потреба за даљим унапређивањемова 
областјерпредставља основу успешног оставривања наставног прцеса и васпитно-образовне улоге 
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школе. А посебна пажња биће посвећена развијањем партнерских односа са родитељима и 
промоцији школе. 
 
 
РЕСУРСИ 

 
  

Унутрашњи:
људски
- ученици и 
родитељи
- наставнички кадар
- помоћно-техничко 
особље
- 24-часовно 
физичко 
обезбеђење

Унутрашњи
материјално-
технички
- 2 информатичка 
кабинета
- библиотека
- продужени 
боравак
- свечана сала
- видео надзор
- трпезарија
- фискултурна сала 
и спортски терени

Спољашњи:
- Министарство
- Завод за унапређивање 
образовања и васпитања
- Општина Звездара
- ОУП Звездара
- Пријатељи деце
- ДЗ Звездара
- Центар за социјални рад
- Спортски центар 
“Олимп”
- спортски клубови
- Црвени крст
- Уницеф
- Библиотека “Вук 
Караџић”
- Позоришта “Пан театар” 
и “Звездара театар”
- Специјална ОШ "Бошко 
Буха" и школе у окружењу
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ОБЛАСТИ ПРОМЕНА 

 
 
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ПО ОБЛАСТИМА: 
 

 
 

 ЦИЉ:Унапређивање наставе увођењем тематског планирања наставе и савремених 
технологија за праћење ангажовања ученика.  

ЗАДАЦИ: 

• Увођење тематског планирања у наставу; 
• Имплементирање GOOGLE учионице у наставни процес. 
•  

 

 
 ЦИЉ: Подстицање личноги и социјалног развоја ученика промовисањем и развијањем 

позитивнивни модела понашања. 
 

ЗАДАЦИ: 

• Промоција позитивних модела пошања употребом визуелних средстава на нивоу школе; 
• Промоција позитивних модела пошања употребом визуелних средстава на нивоу одељења и 

боравка; 
• Избор најхуманијег геста у школској години; 
• Примена радионица као део активности у склопу појачаног васпитног рада. 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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 ЦИЉ: Промовисање школе, подизање угледа школе и развијање партнерских односа са 

родитељима. 
ЗАДАЦИ:  

• Организација забавних активности за ученике, родитеље и наставнике 
• Промоција школе кроз организацију такмичарских активности-конкурса 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Област Циљеви Критеријуми 
успеха 

Време 
вредновања инструменти 

носиоци 
(Одговорне 

особе) 

На
ст

ав
а 

и 
уч

ењ
е 

Унапређивање 
наставе увођењем 
тематског 
планирања 
 
 
Имплементација 
googl учионице у 
наставни процес 

Минимум  4 пута 
током године се 
реализује тематска 
настава у 1,2,3,5,6. 
и 7. разреду 

Крај школске 
2020/21. 
године 

Чек листа за 
преглед планова 
и припрема за 
час 

Сања Ристић 
Станков 

 
googl учионице се 
примењује у 90% 
одељења1,2,3,5,6. 
и 7. разреду 

 
Крај школске 
2020/21. 
године 

 
Извештај 
администратора 

 
Анђелка 
Мустур 

По
др

ш
ка

 у
че

ни
ци

м
а 

 

Промоција 
позитивних модела 
пошања употребом 
визуелних 
средстава на нивоу 
одељења и школе и 
развијање 
позитивних модела 
понашања код 
ученика 

У 90 % школских 
учионица и 
просторија постоје 
видно истакнути 
илустративни 
модела понашања 
 
За 10% смањем 
број изречених 
васпитно и 
васпитно 
дисциплинских 
мера 

Крај школске 
2020/21. 
године 
 
 
 
 
 
Крај школске 
2020/21. 
године 

Чек листа 
 
 
 
 
 
 
Анализа 
Извештаја о рау 
школе 

Натсвници 
ликовне 
културе 
 
 
 
 
 
Помоћник 
директора 

Ет
ос

  

Промовисање 
школе, подизање 
угледа школе и 
развијање 
партнерских односа 
са родитељима. 

20% родиртеља 
укучено је у 
ваннаставне 
активности 
 
 
 

Крај школске 
2020/21. 
године 
 
 

Анкета   
Одељењске 
старешине 
 
Координатор  
РП-а 

 

ЕТОС 
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 Акциони план за 2019/20. – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

ПР
О

М
О

Ц
И

ЈА
 П

О
ЗИ

ТИ
ВН

И
Х 

М
О

Д
ЕЛ

А 
ПО

Ш
АЊ

А 
УП

О
ТР

ЕБ
О

М
 В

И
ЗУ

ЕЛ
НИ

Х 
 

СР
ЕД

СТ
АВ

А 
НА

 Н
И

ВО
У 

О
Д

ЕЉ
ЕЊ

А 
 И

 Б
О

РА
ВК

А 

• Реализација теме – 
промовисање 
позитивног модела 
понашања на часу 
одељењских заједница 
у 1. 3. и 5 разреду 
 

ученици 
Одељењски 
старешина 

Практични 
рад  

 
На видним 
местима у 
кухињи и 
боравку 
налазе се 
плакати на 
којима се 
промовише 
позитиван 
модел 
понашања. 

 + +          

• Промовисање плаката 
на истакнутом месту у 
учионици 
 

 

ученици 
Одељењски 
старешина 
 

Практична 
активност 

   +         

• Допуна плана рада 
боравка темом 
позитивног модела 
понашања за време 
боравка у кухињи – 
израда плаката 

 

ученици 
Наставници у 
боравку 

Израда 
плана 

+            
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Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

• Реализација теме за 
време активности у 
боравку 

ученици 
Наставници у 
боравку 

Практични 
рад  

 + +          

• Промовисање плаката 
на истакнутом месту у 
кухињи 

 
 
 

ученици 
Наставници у 
боравку 
 

Практична 
активност 

   +         

ПР
О

М
О

Ц
И

ЈА
 П

О
ЗИ

ТИ
ВН

И
Х 

М
О

Д
ЕЛ

А 
ПО

Ш
АЊ

А 
УП

О
ТР

ЕБ
О

М
 В

И
ЗУ

ЕЛ
НИ

Х 
 

СР
ЕД

СТ
АВ

А 
НА

 Н
И

ВО
У 

Ш
КО

ЛЕ
 

• Доношење правила о 
коришћењу школског 
дворишта од стране 
ученика, родитеља и 
дргих лица 

Члан тима 
Јагода 
Ђинђић 
тасевски 

Израда 
тескта 

Смањен 
степен 
уништавање 
школске 
имовине у 
школском 
дворишту за 
80% 

 +           

• Усвајање донетих 
правила од стране 
органа школе 

Директор 
школе 

Седнице    +          

• Промовисање правила  Спољни 
сарадници 

Израда 
паноа 

   +         

И
ЗБ

О
Р 

НА
ЈХ

УМ
АН

И
ЈЕ

Г 
ГЕ

СТ
А 

У 
Ш

КО
ЛС

КО
Ј 

ГО
Д

И
НИ

 

• Промоција конкурса Одељењске 
старешине и 
наставница 
грађанског 
Јована 
Ћираковић 

Информисањ
е на часу ОЗ 

  +           
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Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

• Формирање комисије за 
избор најбољег геста 

Наставник 
грађанског 
васпитања 

Састанак         +     

• Избор најбољег геста Ученички 
парламент 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

Састанак          +    

• Нахрађивање ученика и 
промоција 

Директор 
школе 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

Свечанност 
поводом 
Дана школе 

      
 
 
 

 

   +   

ПР
И

М
ЕН

А 
РА

Д
И

О
НИ

Ц
А 

КА
О

 
Д

ЕО
 А

КТ
И

ВН
О

СТ
И

 У
  С

КЛ
О

ПУ
 

ПО
ЈА

ЧА
НО

Г 
ВА

СП
И

ТН
О

Г 
РА

Д
А 

• Формирање базе 
радионица на тему 
међувршњачких односа 
и решавање конфликата 

Наставник 
грађанског  
Библиотекар 
ПП-служба 
Координатор 
РП 

Практична 
активност 

Записник са 
часа ОЗ у 
електронско
м дневнику 

  + + + + + + + +   

• Реализација радионица 
у одељењима у којима 
постоји потреба 

Наставник 
грађанског  
Библиотекар 
ПП-служба 
Координатор 
РП 

Реалитација 
радионице 

  + + + + + + + +   
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Акциони план за 2019/20. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ув
ођ

ењ
е 

те
м

ат
ск

ог
 п

ла
ни

ра
њ

а 
у 

на
ст

ав
у 

•  Избор тема за тематско 
планирање на нивоу 
школе 

Руководиоци 
сручног већа 

седница Записник 
Одељењско
г већа 
Плано за 
темацко 
планирање  
Фотографије 
90% 
наставника 
учествује у 
реализацији 
тематске 
наставе 

+            

• Имплементација тема  у 
Годишњи план рада  
школе 

Одељењска 
већа 
Руководиоц
и већа 

Израда 
плана 

 +           

•  Израда обрасца за 
тематско планирање и 
представљање 
наставницма 

Тим за развој 
школског 
програма 
Тим за 
међупредмет
не 
компетенциј
е и 
предузетниш
во 

састанак   + +         
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Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

• Реализација 
одабраних тема 

Одељењске 
старешине 

Сценски 
приступ, ПП 
презентација
, дискусија, 
плакати... 

    + + + + + + +  

И
м

пл
ем

ен
ти

ра
њ

е 
GO

O
GL

E 
 у

чи
он

иц
е 

у 
на

ст
ав

ни
 п

ро
це

с 

• Едукација 
наставника за рад у 
Google учионици (1. и 5. 
разред) 

Запослени 
који су 
прошли 
обуку, 
наставници 
информатик
е 

обука Извештај РП    + +        

• Обучавање група 
ученика за израду 
задатака у Google 
учионици 

Наставници 
који су 
прошли 
обуку 
 

Обука 
ученика 

      +      

• Постављање 
задатака у Google 
учионицу 

Наставници и 
одабрани 
ученици 

Формирање 
задатака 

       +     

• Примена Google 
учионице у настави 

Ученици Постављање 
задатака 

        + + +  
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Акциони план за 2019/20. – ЕТОС 

Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
ЈА

 З
АБ

АВ
НИ

Х 
АК

ТИ
ВН

О
СТ

И
 З

А 
УЧ

ЕН
И

КЕ
, 

РО
Д

И
ТЕ

Љ
Е 

И
 Н

АС
ТА

ВН
И

КЕ
 

• Формирање групе 
родитеља за 
спровођење 
активности 

Јелена 
Теодоровић 

Обавештава
ње и 
састанак 

Записник са 
састанка 

   +         

• Формирање листе 
могућих активности 

Ученички 
парламент 
Јована 
Ћираковић 

Обавештава
ње, анкета 

Писане 
пропозиције 
и листа 
активности 

   +         

• Израда пропозиција 
(пријављивање, 
организација, 
награђивање) 

Тим ШРП 
Марија Рајак 

Израда 
упутства     +        

• Информисање 
заинтересованих 
учесника 

Тим ШРП 
Миленија 
Станковић 

Израда 
обавештења/
презентације 

Обавештењ
е на 
сајту/панои
ма 

     +       

• Избор активности за 
друго полугодиште 

Педагошки 
колегијум 
Марија Рајак 

Састанак Записник ПК 
     +       
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Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

• Израда награда за 
победнике 

Продужени 
боравак 
Станојевић 
Вања 

Практичан 
рад 

Израђени 
предмети       +  +    

• Припрема активности 
(обавештавање, 
пријава, формирање 
листе учесника и 
распореда активности) 

Родитељи 
Јелена 
Теодоровић 

Практичан 
рад 

Распореди 
активности 

      +  +    

• Организација и 
реализација активности 

Тим ШРП 
Директор 
школе 

Практичан 
рад 

Извештај 
ШРТ        +  +   

• Промоција одржаних 
активности и учесника 

Родитељи 
Јелена 
Теодоровић 

Практичан 
рад 

Фотографије 
и текстови о 
одржаним 
активностим
а на 
сајту/панои
ма школе 

       +  +   

ПР
О

М
О

Ц
И

ЈА
 

Ш
КО

ЛЕ
 К

РО
З 

О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
ЈУ

 
ТА

КМ
И

ЧА
РС

К
И

Х 

 • Израда пропозиција 
конкурса за израду 3Д 
предмета од 
рециклираног 
материјала који има 
употребну вредност 

Тим ШРП 
Снежана 
Херцеговац 

Практичан 
рад 

Писане 
пропозиције 

  +          
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Задаци Активност 

носиоци и 
одговорна 

особа 
начин 

реализације 
евалуација 
активности 

време реализације 

8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 7 

• Избор дисциплина и 
категорија такмичара 

• Избор медија за 
објављивање конкурса 

• Избор жирија 
• Расписивање конкурса 

Педагошки 
колегијум 
Директор 
школе 

Састанак Објављен 
текст 
конкурса 
Решење о 
именовању 
жирија 

    +        

• Пријем радова учесника Тим ШРП 
Библиотекар
и 

Практичан 
рад 

Листа 
учесника и 
радова 

      + +     

• Упознавање жирија са 
правилником 

• Оцењивање радова 

Жири 
Нада 
Миличић 

Састанак Записник о 
раду, ранг 
листа 

        +    

• Обезбеђивање награда 
за победнике 

Тим Шрп 
Директор 
школе 

Пректичан 
рад 

Листа 
награда         +    

• Проглашење победника 
и свечана додела 
награда 

Тим Шрп 
Директор 
школе 

Свечаност 
поводом 
Дана школе 

Извештај о 
раду школе          +   

 
 
 



 
 

17 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА НА ПОЧЕТКУ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ 

разред број 
ученика разред број 

ученика разред број 
ученика разред број 

ученика 
1-1 25 2-1 28 3-1 28 4-1 28 
1-2 26 2-2 27 3-2 26 4-2 26 
1-3 26 2-3 28 3-3 27 4-3 26 
1-4 25 2-4 28 3-4 26 4-4 24 
1-5 25 2-5 28 3-5 28 4-5 26 

/ / / / 3/6 26 / / 
укупно 127 укупно 139 укупно 161 укупно 130 

5-1 27 6-1 29 7-1 29 8-1 24 
5-2 29 6-2 29 7-2 29 8-2 24 
5-3 28 6-3 28 7-3 28 8-3 24 
5-4 27 6-4 28 7-4 28 8-4 24 
5-5 27 6-5 29 7-5 29 8-5 21 

укупно 138 укупно 143 укупно 143 укупно 117 
 

укупно ученика у млађим разредима:558 
укупно ученика у  старијим разредима:541 
укупно  ученика у школи: 1099 
просечно ученика по одељењу:  26,8 
 

РАСПОРЕД РАДА ПО СМЕНАМА 

На недељу дана смењују се парни и непарни разреди. 
 Непарна  смена Парна смена 
11   12   13    14    15 21    22   23   24   25    

31   32 33    34   35  36 41    42   43   44    45 
51   52     53   54  55 61   62    63     64   65 
71   72    73    74  75 81   82    83     84    85 

За ученике I и II разреда организован је продужени боравак. 
 

ДИНАМИКА НАСТАВНОГ ДАНА 

Од 7:00 часова до 9:00 часова пријем ученика у боравак – боравак ради до 17:30 часова. 
 
Ученици у преподневној смени улази у школу у 7:50, а настава почиње у 8 часова; 
поподневна смена улази у школу у 13:50, а настава почиње у 14 часова. 
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Долазак дежурних наставника на дежурство је у 730 часова у преподневној смени, а 1330 у 
после подневној смени. Дежурни наставници дежурају у дворишту школе током великих 
одмора и пре почетка наставе. 
Радно време: 

• библиотекари школе:  
Непарна смена преподне 

Поедељак  Уторак Среда Четвртак Петак 
9:30-12:30 
13:15-16:15 

9:00-12:20 
/14:15-16:00 

9:30-12:30/ 
13:15-16:15 

9:30-16:00 9:30-16:00 

Марија Маричић Драгана Вучићевић Марија Маричић Драгана Вучићевић Драгана Вучићевић 

 
  Парна смена преподне 

Поедељак  Уторак Среда Четвртак Петак 
11:30-17:00  9:30-15:30  9:30-15:30 10:00-14:00/ 

14:50-16-16:50 
9:30-14:00 
15:40-16:40 

Марија Маричић Драгана Вучићевић Драгана Вучићевић Марија Маричић Марија Маричић 
 
• секретара школе: радним данимаод 8 до 16 часова 
• шефа рачуноводства: радним данима од 8 до 16 часова 
• административно финансијски радник: радним данима од 7 и 30 до 15 и 30 часова 
• помоћно техничко особље: радним данима у две смене – од 6 до 14 часова и од 13 до 

21 час 
• домар школе: радним данима од 6 до 14 часова 
• ПП служба: радним данима од 8 до 19 часова (педагог и психолог на почетку школске 

године утврђују распоред међусобних смена) 
• помоћник директора: радним данима од 8 до 15 часова 
• директор школе: радним данима од 8 до 16 часова 

 

час прва смена друга смена 

1. 800   -  845 1400  -  1445 
2. 850 -  935 1450  -  1535 
3. 955 -  1040 1555  -  1640 
4. 1045  -  1130 1645  -  1730 
5. 1135-  1220 1735  -  1820 
6. 1225-  1310 1825  -  1910 
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Календар значајних активности у школи 

Измене календара 
 
Због различитог броја наставних дана у току школске године вршиће се измене школског 
календара на следећи начин: 

• среда, 13.11.2019. године – изводиће се настава по распореду од понедељка 
• четвртак, 23.1.2020. године – изводиће се настава по распореду од понедељка 
• уторак, 21.4.2020. године – изводиће се настава по распореду од понедељка 

 
Класификациони периоди 
 

• Први класификациони период – 10. наставна недеља 
• Крај првог полугодишта – 31.01.2020. године 
• Трећи класификациони период – 30. наставна недеља 
• Крај другог полугодишта (за ученике 8. разреда) – 2.06.2020. године 
• Крај другог полугодишта (за ученике 1-7. разреда) – 12.06.2020. године 
• Крај школске године 31.08.2020. године 

  
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица 
 

• Саопштавање успеха и подела књижица на крају првог полугодишта: 31.01.2020. 
• Подела књижица и сведочанстава ученицима 1-8. разреда: 28.06.2020. 

  
Екскурзије 
 

• Екскурзије ученика 1-8. разреда планиране су у априлу, мају и јуну 2020. године 
• Настава у природи за ученике 1-4. разреда изводиће се у периоду од априла до јуна 

2020. године. 
 
Екскурзије се по правили изводе за време викенда, а у случају да се изведу за време наставних 
дана ти дани ће се надокнадити радним суботама. 

  
Школска слава 
 

• Школска слава се обележава 27.01.2020. 
  
Дан школе 

• Дан школе је 15. мај (обележиће се радно). 
 

Тематски часови-обележавање државних празника 
 
Уочи празника који је посвећен: 

• Дану примирја у Првом светском рату (11. новембар) 
• У сусрет пролећу  (20. март ) 

На дан јубилеја: 
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• Дан победе (9. мај 1945.) 
• Дан Државности – Сретење (15.2.1835) 
• Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији (6. април 1941.) 
• дан сећања на Погром на Косову и Метохији (17. март 2004.) 
• Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовању (24. март 1999.) 
• Други српски устанак (23. април 1815.) 
• Пробој Сремског фронта (12. април 1945.) 
• Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату (22. април 1945.) 
• Пробој Солунског фронта (15. септембар 1918.) 
• Годишњица стрељања и страдања цивила у Драгинцу код Лознице (14. октобар 1941.) 
• Ослобођење Београда у Другом светском рату (20. октобар 1944.) 
• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (спомен на 21. октобар 1944.) 
• Кумановска битка (од 23. до 24. октобра 1912.) 
• Битка на Кадињачи (29. новембар 1941.) 
• Колубарска битка (15. децембар 1914.) 
• Велике битке првог и Другог српског устанка 

 
 
ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада и 

школског распуста за основне школе, за школску 2019/2020. годину.  
 

Члан 2. 
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

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

Члан 3. 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току 

два полугодишта.  
Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 31. јануара 2020. године.  
Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године.  
Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. 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, остварује 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 оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да 
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годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.  
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.  
 

 
Члан 6. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. 
фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.   Пролећни 
распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у  понедељак, 20. априла 
2020. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. 
године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи 
распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. 
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 2019. 
године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 
2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 
српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 
жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у 
недељу.  
 Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 
 

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 ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског 
бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура; 
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића; 
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 

календару – 7. јануара 2020. 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 10. априла до 13. априла 2020. године; православци од 17. априла до 
20. априла 2020. године). 

Члан 9. 
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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 утврди годишњим планом рада. 

 
Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог 
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује 
годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају 
другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године. 

 
Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године 
и у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак,  
18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године. 

 
Члан 12. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 
2019/2020. годину, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 
Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије – Просветном гласнику”.  Број: 110-00-101/2019-04 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

У школској 2019/20. години изучаваће се следећи страни језици: 
ОБАВЕЗНИ СТРАНИ ЈЕЗИК (од 1-8 разреда) 

• енглески језик  
ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК (од 5-8 разреда) 

• немачки језик  
У сарадњи са амбасадом Републике Кине уведен је и кинески језик као факултативни 
предмет. 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

Поред обавезних изборних предмета (грађанско васпитање и верска настава у 1-8. разреду, 
немачког језика у 5-8. разреду и изабраног спорта у 4. и 8. разреду), Школа је на основу 
интересовања ученика и материјално техничких услова, понудила ученицима следеће 
изборне предмете у 3, 4. и 8. разреду и слободне наставне активности у 5, 6. и 7. разреду: 
 

3. РАЗРЕД 
• Народна традиција 
• Чувари природе 
• Од играчке до рачунара 

 
4. РАЗРЕД 

• Народна традиција 
• Чувари природе 
• Од играчке до рачунара 

 
5.РАЗРЕД 

• Хор и оркестар 
• Чувати природе 
• Цртање, сликање и вајање 

 

6. РАЗРЕД 
• Хор и оркестар 
• Чувари природе 
• Цртање, сликање и вајање 

 
7. РАЗРЕД 

• Хор и оркестар 
• Свакодневни живот у прошлости 
• Домаћинство 
• Цртање, сликање и вајање 

 
8. РАЗРЕД 

• Хор и оркестар 
• Информатика и рачунарство 
• Цртање, сликање и вајање 

 
 
Свим ученицима је понуђен и Ромски језик са елементима националне културе, који би се 
реализовао на нивоу више школа. 
 
На основу изјашњавања ученика у школској 2019/20. години изводиће се следећи изборни 
предмети и слободне наставне активност: 

 
3. РАЗРЕД 

• Од играчке до рачунара 
• Народна традиција 

 
4. РАЗРЕД 

• Од играчке до рачунара 
• Народна традиција 

 
5. РАЗРЕД 

• Хор и оркестар 
• Цртање, сликање и вајање 
• Чувари природе 

6. РАЗРЕД 
• Чувари природе 
• Хор и оркестар 
• Цртање, сликање и вајање 

 
7. РАЗРЕД 

• Хор и оркестар 
• Цртање, сликање и вајање 
• Домаћинство 

 
8. РАЗРЕД 

• Информатика и рачунарство 
• Хор и оркестар 
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ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ, ИЗБОРНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Млађи разреди 

 
 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 
предмети 

ред.број облик образовно-васпитног 
рада 

I разред II разред III разред IV разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 20 720 22 765 22 792 22 792 
2. Пројектна настава 1 36 1 36 - - - - 
3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
4. Додатни рад - - - - - - 1 36 
5. Настава у природи 7-10 дана 

годишње 
7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

 
ред. 
број 

остали облици образовно-
васпитног рада 

I разред II разред III разред IV разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 
2. Ванаставне  активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

 

 
 

ред. 
број 

а. обавезни наставни 
предмети 

I разред II разред III разред IV разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1.  Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
2.  Страни језик као нематерњи језик 2 72 2 72 2 72 2 72 
3.  Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
4.  Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
5.  Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 
6.  Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
7.  Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
8.  Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 - - - - 
9.  Физичко васпитање - - - - 3 108 2 72 

 У К У П Н О: А 19 684 20 720 20 720 19 684 
ред.број б. изборни наставни 

предмети         

1.  Верска н./ Гр. васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 
2.  Изабрани спорт - - - - - - 1 36 
3.  Народна традиција - - - - 1 36 1 36 
4.  Чувари природе - - - - 1 36 1 36 
5.  Од играчке до рачунара - - - - 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 1 36 2 72 3 72 
У К У П Н О: А + Б 20 720 21 756 22 792 22 792 
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Старији разреди 

ред. 
број а. обавезни наставни предмети  

V разред VI разред VII разред VIII разред 
нед. год. нед. год.. нед. год. нед год. 

1.  Српски језик и књижевност/ 
Српски језик 1 5 180 4 144 4 144 4 136 

2.  Српски језик као нематерњи језик2  3 108 3 108 3 108 2 68 
3.  Страни језик  2 72 2 108 2 72 2 68 
4.  Ликовна култура  2 72 1 36 1 36 1 34 
5.  Музичка култура  2 72 1 36 1 36 1 34 
6.  Историја  1 36 2 72 2 72 2 68 
7.  Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 
8.  Физика  - - 2 72 2 72 2 68 
9.  Математика  4 144 4 144 4 144 4 136 
10.  Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 - - 
11.  Биологија  2 72 2 72 2 72 2 68 
12.  Хемија  - - - - 2 72 2 68 
13.  Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 - - 
14. Техничко и информатучко образовање - - - - - - 2 68 
15.  Физичко и зрдавствено васпитање3 

2 72+54 2 72+54 3 108 - - 
16.  Физичко васпитање  - - - - - - 2 68 

УКУПНО: А  24-27* 873-
981* 25-28* 990-

1098* 26-29* 1008-
1116* 26-28* 884- 

962* 
р. 
број  

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1  Верска настава/ Грађанско 
васпитање4 1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Страни језик5 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Матерњи језик са елемнтима 
националне културе6 2 72 2 72 2 72 2 68 

4.  Физичко васпитање – изборни спорт7 - - - - - - 1 34 

УКУПНО: Б  3-5* 108-
180* 3-5* 108-

180* 3-5* 108-
180* 4-6* 138-

206* 

УКУПНО: А+Б  27-30* 981-
1161* 28-31* 1098-

1278* 30-33* 1116- 
1296* 30-33* 1022- 

1168* 

р. број  В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1. Хор и оркестар - - - - - - 1 34 
2.  Информатика и рачунарство - - - - - - 1 34 
УКУПНО: В  - - - - - - - 34 

УКУПНО: А+Б +В 27-30* 981-
1161* 28-31* 1098-

1278* 30-33* 1116- 
1296* 31-34* 1056-

1204* 
 
 

ред. 
број 

Облик образовно-васпитног рада V разред VI разред VII разред 
нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Слободне наставне активности8 1 36 1 36 1 36 
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 
3. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 
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ред. 
број 

Остали облици образовно-
васпитног рада 

V разред VI разред VII разред 
нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 
2. Ваннаставне активности9 1 36 1 36 1 36 
3. Екскурзије До два дана годишње До два дана 

годишње До два дана годишње 

 
1 Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем језику.  
2 Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.  
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање 
4 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 
могућностима и изучава га до краја другог циклуса 
Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до краја 
образовног циклуса. 
6Учеик припадник националне мањине може да изабере овај предмет, али није у обавези.7 Ученик бира 
спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године  
7 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна 
предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на 
почетку школске године. 
8Слонодне наставне активности школа планира Школским програмо и Годишњим планом рада школе. Ученик 
бира једну од три слободне активности које школа нуди. 
9Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне као о друге 
активности у складу са просторним и људским ресурсима. 
 
 
 
 
 

Списак наставника према врсти посла и обиму  рада школске 2019/2020. године 

Предметна настава 
 

Презиме и име 
наставника предмет који предаје одељења у којима 

предаје 

недељ
ни бр. 

часова 

одеље
њско 

стареш
инство  

% 
радног 
ангажов
ања 

Стефановић Даниела СРПСКИ ЈЕЗИК 5-2,5-3, 7-2, 7-5 18 7-2 100 
Маглов Милица СРПСКИ ЈЕЗИК 6-1, 6-5, 8-1, 8-4, 8-5 20 6-1 110 
Обрадовић Славица СРПСКИ ЈЕЗИК 5-1, 5-4, 7-3, 7-4 18 - 100 
Маричић  Марија СРПСКИ ЈЕЗИК 5-5, 7-1 9 - 50 
Драгићевић Сандра СРПСКИ ЈЕЗИК 6-2, 6-3, 6-4, 8-2, 8-3 20 8-3 110 
Драгана Стеванчевић МАТЕМАТИКА  5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3 20 5-4 110 
Даниела Георгијев МАТЕМАТИКА 5-1, 5-2, 5-3, 7-4, 7-5 20 - 110 
Хаџиефендић Шевала МАТЕМАТИКА 6-3, 6-4, 6-5, 8-3, 8-4 20 6-3 110 
Ђинђић Тасевски 
Јагода МАТЕМАТИКА 6-1, 6-2, 8-1, 8-2,8-5 20 8-1 110 
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Презиме и име 
наставника предмет који предаје одељења у којима 

предаје 

недељ
ни бр. 

часова 

одеље
њско 

стареш
инство  

% 
радног 
ангажов
ања 

Данимирка 
Миљковић 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

5-1,5-2,5-2,5-3,5-4,5-
5, 6-1,6-2, 6-3, 6-4, 6-
5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,7-
5, 8-1, 8-2, 8-3,5, 8-4 

20 5-2 100 

Јовановић Јасмина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 20 5-1 110 

Љубић Данијела ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6-1, 6-2, 6-3, 6-4,6-5, 
8-1, 8-2,8-3, 8-4, 8-5 20 6-4 110 

Александра 
Кастратовић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - 
IV РАЗРЕД 

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 20 - 100 

Домнић Поповић -
Наташа 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - 
IV РАЗРЕД 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-
5,3-6, 

22 - 110 

Митрић Марија НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 5-1, 5-2,5-3, 5-4, 5-5, 
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 20 7-1 110 

Мајсторовић Јасна НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 6-1, 6-2, 6-3,6-4, 6-5, 
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 20 8-4 110 

Марковић Љиљана 

ФИЗИКА 7-1, 7-2,7-3, 7-4, 7-5 10 

5-3 120 
ИНФОРМАТИКА 

5-1, 5-3,5-4,5-5,6-1,6-
2,6-3,6-4,6-5, 7-1,7-2, 
7-3, 7-4, 7-5 

14 

Тодоровић Ристић 
Весна 

ФИЗИКА 
 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 
8-1, 8-2, 8-3,8-4, 8-5 20 6-5 100 

Марија Рајчић БИОЛОГИЈА 5-1, 5-2,5-3,5-4, 5-5, 
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 20 - 100 

Лончаревић Рипић 
Мирослава БИОЛОГИЈА 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 

8-1, 8-2,8-3, 8-4, 8-5 20 - 100 

Гецић Александра ХЕМИЈА 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 20 - 100 

Бркић Марија ГЕОГРАФИЈА 
5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 
7-1, 7-3, 7-3,7-4,7-5, 
8-1,8-2,8-3 

20 7-4 100 

Симић Бранкица ГЕОГРАФИЈА 5-1, 6-1,6-2, 6-3, 6-4, 
6-5, 8-4,8-5 15 6-2 75 

Мишић Драгана 
 ИСТОРИЈА 6-1, 6-2,6-3,6-4,6-5 10 - 50 

Аџић Татјана ИСТОРИЈА 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 
8-1, 8-2, 8-3, 8-4,8-5 20 8-5 100 

Драгићевић Биљана ИСТОРИЈА 5-1, 5-2, 5-3, 5-4,5-5 5 - 25 

Петровић Ана ЛИКОВНА КУЛТУРА 
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5,  

20 - 100 
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Презиме и име 
наставника предмет који предаје одељења у којима 

предаје 

недељ
ни бр. 

часова 

одеље
њско 

стареш
инство  

% 
радног 
ангажов
ања 

Марковић Славица 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 5 

- 30 ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ 
ВАЈАЊЕ 6/1,2,3,4,5 1 

Мунђа Мирјана МУЗИЧКА КУЛТУРА 
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 
6-1, 6-2 6-3, 6-4, 6-5, 
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5,  

20 - 100 

Стаменовић Новак 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7-1,7-2, 7-3, 7-4, 7-5 5 

- 40 
ХОР И ОРКЕСТАР 8/1,2,3,4,5,   6/3,4 

7/1,2,3,4,5 3 

Херцеговац Снежана ТИТ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5,  
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 20 7-3 100 

Дивац Небојша ТИТ 5-1,5-2,5-3,5-4, 5-5, 6-
1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5,  20 - 100 

Жиловић Драгана ТИО и ТИТ 6-1,6-2, 6-3, 6-4,6-5,8-
1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5,  20 8-2 100 

Јовановић Зоран 

ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

5-1,2    5-3,4  7-1,      
7-2,3,   7-4,5 10 

7-5 100 
ОБАВЕЗНА 
ФИЗИЧКА 
АКТИВНОСТ 

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 10 

Драгаш Ђорђе 

ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

5-1,2  5-3,4   5-5   6-
1,2   6-3,4,   7-2,3, 7-
4,5    

14 
5-5 100 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 8-1,2   8-3,4   8-5 6 

Тодоровић Бојана 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 8-1,2   8-3,4   4 

- 100 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 5 

ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ  

6-1,2, 6-3,4  6-5  
 6 

ОБАВЕЗНА 
ФИЗИЧКА 
АКТИВНОСТ 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4,6-5,  5 

Јована Ћираковић ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

5-1, 5-2,3, 5-4, 6-1-5, 
6-2, 6-3, 6-4, 8-3, 8-4, 

8-5 
10 - 50 

Вучићевић Драгана  ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

5-5, 7-2, 7-35, 7-1,4, 
8-1,2 5 - 25 
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Презиме и име 
наставника предмет који предаје одељења у којима 

предаје 

недељ
ни бр. 

часова 

одеље
њско 

стареш
инство  

% 
радног 
ангажов
ања 

Каличанин Тамара ВЕРОНАУКА  

1/1,2,3,4,5  2/1,2    
3/1,2   3/3  3/4,6  3/5 

4/1, 4/2,3  4/4,5 
6/1,   6/2,4  6/3, 6/5 

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 
8/1,2    8/4,5 

20 - 100 

Марјановић Милица  ВЕРОНАУКА 
2/3,5  2/4 

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

4 
- 

30 

 
 
 
Разредна настава 

Презиме и име наставника Наставни предмет 
који предаје 

Одељења ученика у 
којима предаје 

Недељни 
број часова 

обавезне 
наставе 

Стојановић Мирјана Разредна настава  1-1 20 
Јанковић Маријана Разредна настава  1-2 20 
Милошевић Милена Разредна настава  1-3 20 
Милкановић Ивана Разредна настава  1-4 20 
Миличић Нада Разредна настава  1-5 20 
Маљевић Весна Разредна настава  2-1 20 
Филиповић Душица Разредна настава  2-2 20 
Стикић Марија Разредна настава  2-3 20 
Костић Викторија Разредна настава  2-4 20 
Манојловић Марија Разредна настава  2-5 20 
Станковић Миленија Разредна настава  2-6 20 
Цветковић Марковић Весна Разредна настава  3-1 20 
Нотић Драгана Разредна настава  3-2 20 
Нинковић Мирјана Разредна настава  3-3 20 
Тоскић Александра Разредна настава  3-4 20 
Томић Слађана Разредна настава 3-5 20 
Јована Кладован Разредна настава  4-1 20 
Петровић Јасмина Разредна настава  4-2 20 
Марковић Биљана Разредна настава  4-3 20 
Илић Драгана Разредна настава  4-4 20 
Малков Наташа Разредна настава  4-5 20 
Цигарчић Ружица  Продужени боравак 2 20 
Минић Славица Продужени боравак  2 20 
Бојана Максимовић Продужени боравак  1 20 
Станојевић Вања Продужени боравак  1 20 
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ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО 

одељење одељењски старешина одељење одељењски старешина 
1-1 Стојановић Мирјана 5-1 Јовановић Јасмина 
1-2 Јанковић Маријана 5-2 Миљковић Данимирка 
1-3 Милошевић Милена 5-3 Марковић Љиљана 
1-4 Милкановић Ивана 5-4 Стеванчевић Драгана 
1-5 Миличић Нада 5-5 Ђорђе Драгаш 
2-1 Маљевић Весна 6-1 Милица Маглов 
2-2 Филиповић Душица 6-2 Симић Бранкица 
2-3 Стикић Марија 6-3 Хаџиефендић Шевала 
2-4 Костић Викторија 6-4 Љубић Данијела 
2-5 Манојловић Марија 6-5 Тодоровић Ристић Весна 
3-1 Станковић Миленија 7-1 Марија Митрић 
3-2 Цветковић Марковић Весна 7-2 Стефановић Даниела 
3-3 Нотић Драгана 7-3 Херцеговац Снежана 
3-4 Нинковић Мирјана 7-4 Бркић Марија 
3-5 Тоскић Александра 7-5 Јовановић Зоран 
3-6 Томић Слађана 8-1 Ђинђић-Тасевски Јагода 
4-1 Јована Кладован 8-2 Жиловић Драгана 
4-2 Петровић Јасмина 8-3 Драгићевић Сандра 
4-3 Марковић Биљана 8-4 Мајсторовић Јасна 
4-4 Илић Драгана 8-5 Аџић Татјана 
4-5 Малков Наташа   

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. 
 
Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, руководиоци актива за школско 
развојно планирање и развој школског програма, ПП служба и помоћник директора:  
Александра Тоскић, Тодоровић Бојана, Јагода Ђинђић-Тасевски, Мишић Драгана, Славица 
Обрадовић, Предић Јелена, Сања Ристић Станков и Рајак Марија.  
Колегијумом руководи и координира директор школе. Педагошки колегијум координира 
радом свих стручних тела у школи. 
 
 
Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета. То су: 

• Друштвене науке и филозофија (наставници историје, географије, грађанског 
васпитања и веронауке); руководилац: Мишић Драгана, наставник историје 

• Језик, књижевност и комуникација, (наставници српског језика, енглеског језика и 
немачког језика), руководилац: Славица Обрадовић, наставник српског језика 
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• Математика, природне науке и технологија (наставници математике, физике, 
биологије, хемије и техничког и информатичког образовања); руководилац: Јагода 
Ђинђић-Тасевски, наставник математикe 

• Уметности и вештине (наставници ликовне и музичке културе и наставници физичког 
васпитања); руководилац: Тодоровић Бојана, наставник физичког васпитања 

• Разредна настава (наставници разредне наставе); руководилац: Александра Тоскић, 
наставник разредне наставе 

 
Стручни актив за развој школског програмачине чине руководиоци стручних већа и 
руководиоци одељењских већа од 1-4. разреда. 
Тимом руководи: Јелена Предић, педагог-помоћник директора 
 
Стручни актив за развојно планирање чине: 
Маглов Милица, наставник српског језика; Стеванчевић Драгана, наставник математике; 
Ђинђић Тасевски Јагода, наставник математике и информатике; Херцеговац Снежана, 
наставник ТиО; Марковић Љиљана, наставник физике; Тодоровић Ристић Весна, наставник 
физике и ТиО; Гецић Александра, наставнику хемије; Аџић Татјана, наставник историје; 
Стикић Марија, наставник разредне наставе; Манојловић Марија, наставник разредне 
наставе; Петровић Јасмина, наставник разредне наставе; Илић Драгана, наставник разредне 
наставе; Миличић Нада, наставник разредне наставе; Томић Слађана, наставник разредне 
наставе.  
Тимом руководи: Јелена Предић, педагог-помоћник директора 
 
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине: 
Стефановић Даниела, наставник српског језика; Маглов Милица, наставник српског језика; 
Драгићевић Сандра, наставник српског језика; Георгијев Даниела, наставник математике 
Хаџиефендић Шевала, наставник математике; Јовановић Јасмина, наставник енглеског језика; 
Љубић Данијела, наставник енглеског језика; Кастратовић Александра, наставнику енглеског 
језика; Мајсторовић Јасна, наставник немачког језика; Рајчић Марија, наставник биологије; 
Бркић Марија, наставник географије; Симић Бранкица, наставник географије; Мунђа Мирјана, 
наставник музичке културе; Дивац Небојша, наставник ТиО; Жиловић Драгана, наставник ТиО; 
Јовановић Зорана, наставнику физичког васпитања; Тодоровић Бојана, наставник физичког 
васпитања; Каличанин Тамара, наставнику веронауке; Филиповић Душица, наставник 
разредне наставе; Костић Викторија, наставник разредне наставе; Станковић Миленија, 
наставник разредне наставе; Нинковић Мирјана, наставник разредне наставе; Петровић 
Јасмина, наставник разредне наставе; Марковић Биљана, наставник разредне наставе; 
Малков Наташа, наставник разредне наставе; Стојановић Мирјана, наставник разредне 
наставе; Јанковић Маријана, наставник разредне наставе Минић Славица, наставник разредне 
наставе у продуженом боравку; Марија Рајак, психолог; Предић Јелена, педагог 
Тимом руководи: Сања Ристић Станков, педагог 
 
Тим за самовредновање чине: 
Маричић Марија, наставник српског језика; Стеванчевић Драгана, наставник математике; 
Георгијев Даниела, наставнику математике; Кастратовић Александр, наставник енглеског 
језика; Митрић Марија, наставник немачког језика; Мајсторовић Јасна, наставник немачког 
језика; Лончаревић Рипић Мирослава, наставник биологије; Мишић Драгана, наставник 
историје; Петровић Ана, наставник ликовне културе; Марковић Славица, наставник ликовне 
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културе; Стаменовић Новак, наставник музичке културе; Марјановић Милица, наставник 
веронауке; Маљевић Весна, наставнику разредне наставе; Костић Викторија, наставник 
разредне наставе; Цветковић Марковић Весна, наставник разредне наставе; Илић Драгана, 
наставник разредне наставе; Стојановић Мирјана, наставник разредне наставе; Станојевић 
Вања, наставник разредне наставе у продуженом боравку 
Тимом руководи: Марија Марићић – наставник српског језика - библиотекар 
 
Тим за Инклузивно образовање чине:  
Обрадовић Славица, наставник српског језика; Маљевић Весна, наставник разредне наставе 
Цветковић Марковић Весна, наставник разредне наставе; Нотић Драгана, наставник разредне 
наставе; Тоскић Александра, наставник разредне наставе; Кладован Јована, наставник 
разредне наставе; Милошевић Милена, наставник разредне наставе; Милкановић Ивана, 
наставник разредне наставе; Цигарчић Ружица, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку; Сања Сања Ристић Станков, педагог. 
Тимом руководи: Марија Рајак, психолог 
 
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво чине: 
Хаџиефендић Шевала, наставник математике; Кастратовић Александра, наставник енглеског 
језика; Домнић Поповић Наташа, наставник енглеског језика; Мајсторовић Јасна, наставник 
немачког језика; Марковић Љиљана, наставник физике Тодоровић Ристић Весна, наставник 
физике и ТиО; Рајчић Марија, наставнику биологије; Гецић Александра, наставник хемије 
Херцеговац Снежана, наставник ТиО; Нинковић Мирјана, наставник разредне наставе 
Јанковић Маријана, наставник разредне наставе Милошевић Милена, наставник разредне 
наставе. 
Тимом руководи: Матија Сикић, наставник разредне наставе 
 
Тим за професионални развој чине: 
Стеванчевић Драгана, наставник математике; Љубић Данијела, наставник енглеског језика 
Митрић Марија, наставник немачког језика; Бркић Марија, наставник географије; Стефановић 
Даниела, наставник српског језика; Станковић Миленија наставник разредне наставе; 
Милкановић Ивана, наставник разредне наставе; Миличић Нада, наставник разредне наставе 
Тимом руководи:Јована Ћираковић, наставнику грађанског васпитања 
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: 
Стефановић Даниела, наставник српског језика; Ђинђић Тасевски Јагода, наставник 
математике и информатике; Јовановић Јасмина, наставник енглеског језика; Домнић Поповић 
Наташа, наставник енглеског језика; Тодоровић Ристић Весна, наставнику физике и ТиО; Гецић 
Александра, наставник хемије; Бркић Марија, наставник географије; Мишић Драгана, 
наставник историје; Жиловић Драгана, наставник ТиО; Драгаш Ђорђе, наставник физичког 
васпитања; Обрадовић Славица, наставник српског језика; Миљковић Данимирка, наставник 
информатике Манојловић Марија, наставник разредне наставе; Малков Наташа, наставник 
разредне наставе 
Тимом руководи: Ђорђе Драгаш, наставник физичког и здравственог васпитања 
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Одељењско веће сачињавају наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. 
Руководиоци одељењских већа су: 

I разред Милена Милошевић 
II разред Душица филиповић 

III разред Слађана Томић 
IV разред Јована Кладован 
V разред Љиљана Марковић 

VI разред Весна Тодоровић Ристић 
VII разред Марија Митрић 

VIII разред Татјана Аџић 
 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

Тим / задужење Задужење се додељује: 
Друштво пријатеља деце Петровић Ана, наставника ликовне културе; Марковић Славица, 

наставник ликовне културе; Мунђа Мирјана, наставник музичке 
културе; Марјановић Милица, наставнику веронауке; 
Манојловић Марији, наставник разредне наставе; Милкановић 
Ивана, наставник разредне наставе; Максимовић Бојана, 
наставник разредне наставе у продуженом боравку; Минић 
Славица, наставник разредне наставе у продуженом боравку; 
Цигарчић Ружица, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку 

Записник Савета родитеља Кастратовић Александра, наставник енглеског језика; Домнић 
Поповић Наташа, наставник енглеског језика; Рајчић Марија, 
наставник биологије; Гецић Александра, наставник хемије; 
Каличанин Тамара, наставнику веронауке; Драгана Вучићевић, 
наставник грађанског и библиотекар; Марија Маричић, 
наставник српског језика и библиотекар 

Записник Наставничког већа Маглов Милица, наставник српског језика; Драгићевић Сандра, 
наставник српског језика; Јовановић Јасмина, наставнику 
енглеског језика; Домнић Поповић Наташа, наставник енглеског 
језика Мајсторовић Јасни, наставник немачког језика; Марковић 
Љиљана, наставник физике; Симић Бранкица, наставник 
географије; Аџић Татјана, наставник историје; Петровић Ана, 
наставник ликовне културе; Жиловић Драгана, наставник ТиО 
Тодоровић Бојани, наставник физичког васпитања 

Вођење дневника осталих 
активности 

Маричић Марија, наставник српског језика; Даниела Георгијев, 
наставник математике; Рајчић Марија, наставник биологије; 
Лончаревић Рипић Мирослави, наставник биологије; Мунђа 
Мирјана, наставник музичке културе; Дивац Небојша, наставник 
ТиО 

Културна делатност школе Стефановић Даниела, наставник српског језика; Маглов 
Милица, наставник српског језика; Обрадовић Славица, 
наставник српског језика, Маричић Марија, наставник српског 
језика; Драгићевић Сандра, наставник српског језика; 
Хаџиефендић Шевала, наставник математике; Јовановић 
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Тим / задужење Задужење се додељује: 
Јасмина, наставник енглеског језика; Љубић Данијела, 
наставник енглеског језика; Кастратовић Александра, наставник 
енглеског језика; Домнић Поповић Наташа, наставник енглеског 
језика Аџић Татјана, наставник историје Петровић Ана, 
наставник ликовне културе; Мунђа Мирјана, наставнику 
музичке културе; Стаменовић Новак, наставнику музичке 
културе; Марковић Биљана, наставник разредне наставе; 
Малков Наташа, наставник разредне наставе; Стојановић 
Мирјана, наставник разредне наставе, Миличић Нада, 
наставник разредне наставе; Максимовић Бојана, наставник 
разредне наставе у продуженом боравку; Минић Славица, 
наставник разредне наставе у продуженом боравку; Цигарчић 
Ружица, наставник разредне наставе у продуженом боравку 
Станојевић Вања, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку; Драгана Вучићевић, наставник грађанског 

Организациони одбор за 
школски спорт 

Јовановић Зоран, наставник физичког васпитања; Драгаш 
Ђорђе, наставник физичког васпитања; Тодоровић Бојана, 
наставник физичког васпитања; Јанковић Маријана, наставник 
разредне наставе 

Црвени крст Лончаревић Рипић Мирослава, наставник биологије; Дивац 
Небојш, наставник ТиО; Каличанин Тамара, наставник 
веронауке; Максимовић Бојана, наставник разредне наставе у 
продуженом боравку; Минић Славица, наставник разредне 
наставе у продуженом боравку; Цигарчић Ружица, наставник 
разредне наставе у продуженом боравку; Драгана Вучићевић, 
наставник грађанског васпитања 

Руковођење опремањем 
кабинета наставним 
средствима и Комисија за 
инвентар школе 

Даниела Георгиев, наставниу математике; Митрић Марија, 
наставник немачког језика; Херцеговац Снежана, наставник ТиО 
Дивац Небојша, наставник ТиО ; Максимовић Бојана, наставник 
разредне наставе у продуженом боравку Станојевић Вања, 
наставник разредне наставе у продуженом боравку; Драгана 
Вучићевић, наставник грађанског васпитања; Марија Маричић, 
наствник српског језика 

Летопис Маричић Марији, наставнику српског језика; Драгана 
Вучићевић, наставник грађанског васпитања 

Сајт школе Стеванчевић Драгана, наставник математике; Далиела Георгиев, 
наставнику математике; Домнић Поповић Наташа, наставник 
енглеског језика; Митрић Марија, наставник немачког језика; 
Марија Маричић наставнику српског језика 

Ученички парламент Ћираковић Јована, наставник грађанског васпитања; Каличанин 
Тамара, наставник веронауке; Драгана Вучићевић, наставник 
грађанског васпитања 

Комисија за естетски изглед 
школе и Еко башта 

Рајчић Марија, наставниу биологије; Лончаревић Рипић 
Мирослава, наставник биологије ; Гецић Александра, 
наставнику хемије; Марковић Славица, наставник ликовне 
културе;  Стојановић Мирјана, наставник разредне наставе 
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УПРАВНИ, РУКОВОДЕЋИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Орган управљања школе је Школски одбор. 
Савет родитеља школе је саветодавно тело. 
Школом руководи директор школе. 
 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Орган управљања установе:  
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова;  
2) доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни 
план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 
самовредновању;  
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;  
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;  
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 
односно наставе у природи;  
6) расписује конкурс и бира директора;  
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 
образовно-васпитног рада;  
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;  
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;  
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 
 

Оперативни план рада Школског одбора за 2019/20. годину 

септембар-октобар 
• Усвајање годишњег извештаја о раду школе и извештаја о раду директора школе 
• Доношење Годишњег плана рада школе и Анекса    
• Именовање комисија за спровођење поступка издавања школског простора 
• Спровођење процедура јавних набавки мале вредности 
• Доношење одлуке о давању на коришћење термина у фискултурној сали, холу школе, 

учионици у приземљу школе и свечаној сали, одлуке о давању у закуп простора за 
књижару, пекару и школу страних језика 

• Доношење одлука по реализацији јавних набавки 
новембар-децембар 

• Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског развојног 
плана 

• Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа 
школског простора, осигурања ученика 

• Доношење одлуке о избору директора школе 
• Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 
• Припрема за прославу Светог Саве - Дана духовности  
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• Учешће представника ШО у Реализацији ШРП 
јануар-март 

• Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског развојног 
плана 

• Усвајање годишњег обрачуна (извештај о пословању, годишњи обрачун) 
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису са стањем на дан 31.12 
• Доношење Плана јавних набавки 
• Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије и 

доношење Финансијског плана  
• Усвајање извештаја о реализацији екскурзија 
• Усвајање Извештаја о раду школе за 1. полугодиште 
• Усвајање Извештаја о раду директора школе за 1. полугодиште 
• Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа 

школског простора, осигурања ученика 
• Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 
• Припрема за прославу Дана школе 

мај-јун 
• Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика, ученик генерације, носиоци 

Вукове и посебних диплома, извештај са завршног испита, извештај са школских 
такмичења, реализација школског развојног плана 

• Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи 
• Доношење одлуке о давању у закуп дела школског простора ОШ ''Јелена Ћетковић''- 

за следећу школску годину 
• Учешће представника ШО у Реализацији РП 
• Учешће представника ШО у Тиму за одређивање квалитета и развој установе 
• Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа 

школског простора, осигурања ученика 
• Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 

 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 

Савет родитеља: 
1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;  
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 
установе;  
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;  
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;  
5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 
рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;  
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 
установе;  
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 
задруге и прикупљених од родитеља;  
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 
заштиту деце и ученика;  
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9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона;  
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 
природи и разматра извештај о њиховом остваривању;  
11) разматра и друга питања утврђена статутом.  
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и 
стручним органима установе. 

Оперативни план рада Савета родитеља за 2019/20. годину 

септембар-октобар 
• Конституисање Савета и избор председника и заменика председника 
• Избор једног члана, представника родитеља у Школском одбору 
• Упознавање са Пословником рада Савета родитеља 
• Предлог плана Савета родитеља за наредну годину 
• Анализа успеха и дисциплине на крају предходне школске године 
• Обезбеђење школе 
• Осигурање ученика 
• Организовање исхране ученика 
• Предлагање члаова за комисије родитеља 
• Упознавање са планом реализације екскурзија  
• Разматрање годишњег плана рада школе 
• Разматрање годишњих извештаја о раду школе 
• Упознавање са Школским развојним планом 

новембар-децембар 
• Информације о резултатима рада на првом  класификационом периоду 
• Праћење примене  правилника о безбедности ученика за време остваривања 

образовно- васпитног рада и других активности 
• Извештај о физичком развоју ученика 
• Прикупљање средстава за обезбеђење школе 
• Припрема за прославу Светог Саве - Дана духовности  
• Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 
• Исхрана ученика (праћење квалитета исхране) 
• Учешће представника Савета у Реализацији РП 
• Учешће представника ШО у Тиму за одређивање квалитета и развој установе 

јануар-март 
• Информација о резултатима рада на полугодишту и реализацији Школског развојног 

плана 
• Предлог мера Савета за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног 

рада 
• Предлози рада на уређењу школске средине 
• Могућност донаторства 

мај-јун 
• Учешће у поступку предлагања изборних предмета- школски програм за 1-8. разред 
• Информација са трећег класификационог периода 
• Извештај о изведеним излетима и екскурзијама 
• Резултати са ученичких такмичења 
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• Разматрање могућности донаторства 
• Информација о реализацији ШРП-а 
• Информације о резултатима рада на крају школске године 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

План реализације програма заштите животне средине 

Активност Време  Реализатор 

Дан озонског 
омотача-16. 
септембар 

Израда паноа IX Стручно веће друштвених наука 

Дан чистих 
планина-4. 
октобар 

Тематска изложба радова 
ученика X Одељењско веће 1. разреда 

Дан 
енергетске 
ефикасности-
5. март 

Дебата III Одељењско веће 8. разреда 

Дан шума-21. 
март 

Изложба радова ученика 

III 

Одељењско веће 1. разреда 

Израда паноа 
Одељењско веће 8. разреда 

Стручно веће природних наука 

Дан вода-22. 
март 

Обележавање садржајима 
који опомињу на заштиту 
животне средине и афирмишу 
тимски рад ученика  

III 

Стручно веће друштвених наука 

Часови одељењске заједнице 
посвећени  обележавању 
Дана вода 

Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 

Израда паноа 
Одељењско веће 8. разреда 

Стручно веће природних наука 

Дан заштите 
животне 
средине-5. 
април 

Израда паноа IV Стручно веће природних наука  
Изложба ликовних, 
литерарних и практичних 
радова поводом и час ОЗ 
посвећен обележавању 

IV 
Одељењско веће 3. разреда 

Одељењско веће 4. разреда 

Обележавање кроз садржаје 
који упозоравају на потребу IV Стручно веће друштвених наука  
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Дан планете 
Земље-
22.април 
  

заштите животне средине 
кроз тематску изложбу  

Израда паноа и изложба 
радова 

Одељењско веће 8. разреда 

Стручно веће природних наука 

Еколошке 
акције 

Уређење школског дворишта 

III 

Одељењско веће 5. разреда 
Сређивање учионице и 
дворишта школе Одељењско веће 7. разреда 

Еко патрола Стручно веће друштвених наука 
и Ученички парламент 

Рециклажа у школи Х Стручно веће друштвених наука 
и Ученички парламент 

 
 

План реализације програма заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања и програма превенције других облика ризичног понашања 

Превентивне активности 
У оквиру задатка Јачање компетенција ученика и родитеља, реализоваће се превентивне 
активности које имају за циљ и превенцију употребе дрога код ученика, у складу са Стручним 
упутством МПНТР. 

Активност Време  Реализатор 

Активно 
укључивање 
родитеља у 
живот школе 

Посета часовима (Дан 
отворене школе) 

током 
године Педагошки колегијум 

Организација 
обезбеђења и 
дежурства 

Размена информација са 
Школским полицајцем 

током 
године Директор школе 

Организација 
обезбеђења и 
дежурства 

Физичко-техничко 
обезбеђење 

током 
године Директор школе 

Организација 
обезбеђења и 
дежурства 

Дежурство наставника током 
године Директор школе 

Оснаживање 
ученичке 
иницијативе 

Рад Ученичког парламента током 
године Драгана Вучићевић  

Оснаживање 
ученичке 
иницијативе 

Укључивање у рад 
Општинског ученичког 
парламента 

током 
године 

Ученички парламент 
Општина Звездара 
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Подстицање 
позитивних 
вредности и 
просоцијално
г понашања 

Организовање посета 
ученика установама културе 

према 
плану КА  

Оснаживање 
иницијативе 
родитеља 

Укључивање у рад 
Општинског Савета родитеља 

током 
године 

Савет родитеља школе 
Општина Звездара 

Подстицање 
позитивних 
вредности и 
просоцијално
г понашања 

Реализација програма 
сарадње са Црвеним крстом 

током 
године 

Тим за сарадњу са Црвеним 
крстом 

Спровођење хуманитарних 
акција (Чеп за хендикеп, 
Прикупљање новогодишњих 
пакетића, Сакупљање 
школског прибора за децу 
Свратишта...) 

током 
године сва одељењска већа 

Подстицање 
позитивних 
вредности и 
просоцијално
г понашања 

Учешће ученика у културним 
манифестацијама 

према 
плану КА  

Реализација Школског сајма 
књига 

X 
V 

стручна већа разредне 
наставе и језика 

Укључивање 
ученика у 
спортске 
активности 

Такмичења у складу с 
програмом школског спорта 

у складу с 
планом 
ШС 

стручно веће физичког 
васпитања 

Спровођење пројекта 
„Покренимо нашу децу“ 

током 
године 

стручно веће разредне 
наставе 

Стручно 
усавршавање 
запослених 

Информисање чланова НВ о 
новом Правилнику – 
задужења и одговорности 

IX чланови тима 

Похађање одабраних 
семинара (кат.бр.74,136,146) 

током 
године 
према 

могућнос
тима 

школе 

чланови тима и 
заинтересовани наставници 

Активно 
укључивање 
родитеља у 
живот школе 

Учешће у радионицама, 
базарима, предавањима и 
др. 

током 
школске 
године 

Сва Одељењска већа 

Информисање чланова СР о 
новом Правилнику – 
задужења и начини 
укључивања 

IX 
чланови тима за заштиту од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 
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Јачање 
компетенције 
ученика и 
родитеља  

Реализација радионица 
програма "Дигитално 
насиље-превенција и 
реаговање" 

Х 
XI 

Одељењска већа 2, 3, 4. и 5. 
разреда 

Реализација радионица 
програма "Школа без 
насиља" 

X 
XI 

Одељењско веће 1, 4. и 5. 
разреда 

Реализација Форум-театра 
II 
III 
IV 

Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 

Реализација часова ОЗ 
„Може и другачије“ 

Х 
II 
III 
IV 

Одељењска већа 2, 3, 4, 6. и 
8. разреда 

Реализација програма 
Основи безбедности деце 

током 
године 

Одељењска већа 1, 4. и 6. 
разреда 

Организација 
обезбеђења и 
дежурства 

Дежурство ученика-избор и 
праћење рада 

IX, X, XI 
XII, I, II, III 
IV, V, VI 

Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

Оснаживање 
ученичке 
иницијативе 

Дан замене улога V 

Стручно веће језика и 
књижевности 
Стручно веће вештина 
Стручно веће разредне 
наставе 
Стручно веће природних 
наука 
Стручно веће друштвених 
наука 

Рад Ученичког парламента-
избор  
ученика 

IX 

Одељењска већа 7. И 8. 
разреда 

Информисање чланова УП о 
новом Правилнику – 
задужења и начини 
укључивања 

Драгана Вучићевић, Сања 
Ристић Станков 

Подстицање 
позитивних 
вредности и 
просоцијално
г понашања 

Реализација програма 
Пријатеља деце – 
обележавање Дечје недеље 

X 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Стручно веће вештина 
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Реализација програма 
Пријатеља деце – 
обележавање Светског дана 
детета (20. новембар) – 
израда паноа о другарству 

XI Одељењско веће 1. разреда 

Реализација програма 
Пријатеља деце – Песничка 
сусретања деце 

XI Одељењско веће 1. разреда 

Реализација програма 
Пријатеља деце – Учешће на 
конкурсу: Мој буквар 

IV Одељењско веће 1. разреда 

Обележавање Светског дана 
расне дискриминације 
садржајима који промовишу 
вредности 
интеркултуралности и 
тимског рада ученика 

III Стручно веће друштвених 
наука 

Обележавање Дана 
холокауста кроз садржаје 
који развијају културу сећања 
кроз тематску изложбу  

IV Стручно веће друштвених 
наука 

Реализација програма 
сарадње са Црвеним крстом XII Одељењско веће 1. разреда 

„Најгест“-избор и 
награђивање најбољих 
поступака ученика 
(реализација активности из 
ШРП-а) 

II 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

„Најбољи друг“-избор и 
награђивање ученика по 
избору одељења 

I 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

Промоција 
ученичких 
постигнућа 

Израда Паноа с резултатима 
такмичења VI 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
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Одељењско веће 8. разреда 
Стручно веће језика и 
књижевности 
Стручно веће друштвених 
наука 

Награђивање ученика који 
остваре изузетне резултате 
на такмичењима 

V 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

Панои с кандидатима за 
Ученика генерације VI Одељењско веће 8. разреда 

Промоција успеха ученика у 
ваннаставним активностима-
презентација диплома, 
медаља, похвалница... 

VI Одељењско веће 2. разреда 

Промоција 
школских 
правила и 
информисањ
е 

Сарадња са родитељима, 
родитељски састанци 

IX 
 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

Часови Одељењске 
заједнице 

IX 
 

Одељењско веће 1. разреда 
Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 5. разреда 
Одељењско веће 6. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

Израда паноа са правилима 
понашања XI Одељењско веће 1. разреда 

Укључивање 
ученика у 
ваннаставне 
активности 

Учешће на ликовном 
конкурсу „Мали Пјер“  II Стручно веће вештина 

Учешће на литерарном 
конкурсу „У сусрет пролећу“ IV Стручно веће вештина 

Учешће на манифестацијама, 
смотрама, културним 
дешавањима: ДЕМУС 

III Стручно веће вештина 
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Израда пројекта и паноа на 
тему "Примери лепог 
понашања" 

IX Стручно веће разредна 
наставе 

Креирање занимљивих 
програма и пројеката – 
тематски дан „Животињско 
царство" 

XI Стручно веће разредна 
наставе и природних наука 

Креирање занимљивих 
програма и пројеката -
тематски дан „Јелена 
Ћетковић-некад и сад" 

V Стручно веће разредна 
наставе и друштвених наука 

 
 
Интевентне активности 
 

Активност Време  Реализатор 

Промовисање и 
спровођење 
реституције 

Израда листе предлога 
за реституцију 

прво 
полугоди
ште 

Тим за заштиту од насиља 
(пријављени наставници) 

Обука вршњачког тима 
за медијацију 

друго 
полугоди
ште 

Тим за заштиту од насиља 
Ученички парламент 

Обука наставника за 
спровођење 
реституције 

прво 
полугоди
ште 

Тим за заштиту од насиља 

Рад Тима за заштиту 
деце од насиља 

Евидентирање 
случајева насиља 

током 
године Сви запослени 

Допуна/измена 
обрасца за пријаву 
насиља 
Мере интервенције у 
складу с Посебним 
протоколом 

X 
 
 
током 
године 

чланови тима 
 
Одељењске старешине 
Тим за заштиту деце од 
насиља 

Тимски разговори с 
ученицима и 
родитељима 

по 
потреби 

Тим за заштиту деце од 
насиља 

Редовно недељно 
анализирање 
евиденције 

сваке 
недеље 

Тим за заштиту деце од 
насиља 

Сарадња са 
социјалном службом 

по 
потреби 

Тим за заштиту деце од 
насиља 
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Сарадња са 
здравственом 
службом 

Сарадња с полицијом 

Сарадња са 
надлежном ШУ 

Сарадња са 
правосудним 
органима 

Извештавање органа 
установе о 
остваривању и 
ефектима програма 
заштите 

два пута 
годишње 

Тим за заштиту деце од 
насиља 

 

План реализације програма здравствене заштите ученика у школи 

У оквиру задатка Срадња са здравственим, социјалним и другим установама, реализоваће се 
превентивне активности које имају за циљ и превенцију употребе дрога код ученика, у 
складу са Стручним упутством МПНТР. 

Активност Време  Реализатор 
Сарадња са 
здравственим, 
социјалним и 
другим установама 

Обавештавање 
родитеља и ученика и 
организација редовних 
стоматолошких 
прегледа за ученике у 
школи 

током 
школске 
године 

Одељењске старешине 

Обавештавање 
родитеља и ученика о 
планираним редовним 
систематским 
лекарским прегледима 
и вакцинацијама 

током 
школске 
године 

Одељењске старешине 

Сарадња с 
интерресорном 
комисијом 

по 
потреби Тим за инклузију 

Реализација програма 
превенције употребе 
дрога код ученика 

зоком 
школске 
године 

По плану МПНТР 
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Унапређење 
здравља ученика 

Реализација програма 
здравствене заштите 
локалне самоуправе-
развијање здравих 
стилова живота и 
здравствених навика 

у складу 
с 
планом 

Тим за развојно планирање 
Општина Звездара 

Реализација програма 
здравственог 
васпитања у млађим 
разредима 

током 
године Наставници разредне наставе 

Реализација 
програма 
здравствене 
заштите локалне 
самоуправе 

Предавање Агенције за 
безбедност саобраћаја 
и Управе саобраћајне 
полиције о 
опасностима и 
усвајање образаца 
безбедног понашања 

X 

Одељењско веће 1. разреда 
 

Предавање о заштити 
од пожара 

у складу 
с 

планом 
ЛС 

Одељењско веће 3. разреда 

Унапређење 
здравља ученика 

Предавања родитеља о 
здравим стиловима 
живота 

X Одељењско веће 3. разреда 

Радионице "Полно 
сазревање" II Педагог, одељењско веће 6. 

разреда 
Предавање о 
превенцији и заштити 
од болести зуба 

III Одељењско веће 3. разреда 

Здраве навике: 
исхрана, кретање, 
лична хигијена  

III Одељењско веће 4. разреда 

Часови одељењске 
заједнице посвећени 
превенцији и здравим 
стиловима живота 

XI 
X 
X 

Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 
Одељењско веће 7. разреда 

Израда панова о 
здравим стиловима 
живота и превенцији 

VI Одељењско веће 2. разреда 

Развојне промене-
предавање за ученике XII Одељењско веће 5. разреда 

Предавања за ученике 
о ХИВ и АИДС XII 

Стручно веће друштвених 
наука 
Стручно веће природних наука 
Одељењско веће 6. разреда 



 
 

48 
 

Одељењско веће 7. разреда 
 

План реализације програма културних активности школе 

Активност Време  Реализатор 
Активности тематски 
везане за 
обележавање 
значајних датума 

Тематски дан: 
Животињско царство 

X Стручани активи и одељењска 
већа 

Европски дан спорта 27. 
септембар-Игра без 
граница, израда паноа 

VIII-IX Одељењска већа 1. резред 
 

Обележавање 
међународног ,,Дана 
писмености" кроз размену 
прочитаних књига,посете 
библиотеци 

VIII-IX Одељењска већа 2,3,4. разреда 
Стручни актив за језике 

Дан броја "ПИ" III Стручни актив природних наука 

Изложбе 
ликовних,литерарних и 
практичних радова 
поводом Дана жена 

III Одељењска већа 2,3,4. разреда 

Дан Холокауста-
обележавање кроз 
садржаје који развијају 
културу сећања  

IV Стручни актив друштвених наука 

Светски дан књиге-Израда 
паноа  

IV Стручни актив за језике 

Дан књиге ,,Мали школски 
сајам књига`` 

X Стручни актив разредне наставе 

Приредба поводом 
пријема ђака првака у 
Дечји савез 

X Стручни актив разредне наставе 

Мај месец, месец 
математике 

V Одељењско веће 6 разред 

Тематски дан: Јелена 
Ћетковић некад и сад 

V Стручани активи и одељењска 
већа 

Посета установама 
културе 

Ботаничка башта VIII-IX Стручни актив природних наука 
Одељењско веће 6. разред 

Етнографски музеј V Стручни актив природних наука 
Музеј анатомије XI Стручни актив природних наука 
Музеј Железнице X Стручни актив природних наука 
Музеј науке и технике III Стручни актив природних наука 
Музеј Николе Тесле IV Стручни актив природних наука 
Одлазак у позориште XII Стручни актив за језике  
Отворена лабораторија, у 
зависности од позива 

X Одељењско веће 8. разред 

Посета биоскопу, 
позоришту, музеју 

X Одељењско веће 6. резред 
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Посета ветеринарског 
факултета, музеја науке и 
технике 

XI Одељењско веће 6. разред 

Посета Гете институту IV Одељењско веће 8. разред 
Посета музеја Николе 
Тесле 

IV Одељењско веће 8. разред 

Посета музејима и 
изложбама 

IV Одељењско веће 8. разред 

Посета музеју VI Одељењско веће 2. разред 
Посета Музеју науке и 
технике, Ветеринарском 
факултету 

XI Одељењско веће 8. разред 

Посета Народном музеју III Стручни актив за језике 
Посета позоришту III  Одељењско веће 8. разред 

X Одељењско веће 4. разред 
XII Одељењско веће 2,3,4. разред 
X Одељењско веће 2,3. разред 
II 
IV 
VI 

Одељењско веће 2. разред 
 

Посета позоришту,музеју II 
IV 
VI 

Одељењско веће 3,4. разре 
 

Посета Природњачком 
музеју 

X Одељењско веће 8. разред 

Посета Сајму књига X Стручни актив за језике.  
Посета хемијском музеју III Одељењско веће 7, 8 
Посете /обиласци 
позоришта, биоскопа 

III 6. разре 

Посете позоришту III X  Одељењско веће 1. разред 
Посете позоришту, музеју, 
галерији 

XI Одељењско веће 5. разред 

Посете/обиласци 
производних и техничких 
објеката 

XI Стручни актив природних наука 

Природњачки музеј X Стручни актив природних наука 
Прослава Нове године у 
установама културе, ван 
школе 

XII Одељењско веће 6. разред 

Фестивал науке XII Одељењско веће 7, 8. разред 
Хемијски факултет-Base 
kids lab-пројекат 

VIII-IX Одељењско веће 4. разред 

Приредбе, представе, 
изложбе и концерти Форум театар IV Стручни актив друштвених наука 

Прослава Дана 
школе- 15. мај  

Активности науке, 
Школски Сајам књига, 
Спортске 
активности,изложба 

V Одељењско веће 6. разред  
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ликовних радова, 
промоција успеха ученика,  
Журка ученика старијих 
разреда, прослава за 
наставнике, проглашење 
нај гест 
Изложба ликовних и 
литерарних  практичних 
радва радова 

V Одељењско веће 1,3,4. разред 
Стручни актив природних наука 

Мај - месец математике V Одељењско веће 8. разрде  
свечаност, журка за 
ученике и наставнике, 
деца свирају и певају 

V Одељењско веће 8. разред  

Тематски дан,,Јелена 
Ћетковић, некад и сад ,, 

V Одељењско веће 7. разред  

Час одељењске заједнице 
посвећен Дану школе 

V 
 

Одељењско веће 2,3,4,5,6. разред  
 

Школски Сајам V Одељењско веће 5,7. разред  
Школски фестивал науке V Одељењско веће 7. разред 

Прослава краја 
основношколског 
образовања и 
васпитања 

Прослава матурске вечери 
ван школе 
 

V Одељењско веће 8. разред 

Прослава краја 
школске године 

Журке за ученике старијих 
разреда/Одељењске 
прославе за ученике 
млађих разреда 

VI Одељењско веће  1,2,3,4,5,6,7. 
разред  
 

Прослава почетка 
школске године 

Приредба за ученике 
првог разреда и њихове 
родитеље  

VIII-IX 
Одељењско веће 1. разред 
Стручни актив разредне наставе 

Панои добродошлице за 
ђаке прваке  

VIII-IX Одељењско веће 1. разред 
Стручни актив разредне наставе 

Прослава школских и 
државних празника 

Журке за ученике старијих 
разреда/Одељењске 
прославе за ученике 
млађих разреда 

XII Одељењско веће  1,2,3,4,5,6,7,8. 
разред  
 

VI Одељењско веће  6. разред 
Изложба ученичких 
радова поводом школске 
славе  Светог Саве 

I Одељењско веће  3,4. разред  
Стрчни актив природних наука 
 

Изложбе 
ликовних,литерарних и 
практичних радова 
поводом Ускрса  

IV Одељењско веће  3,4. разред  
 

Маскенбал/дан изузетака 
и др. (у организацији 
ученичког парламента)  

XII Одељењско веће  1,2,3,4,5,6,7,8. 
разред  
 

Новогодишња излошба- 
организација ликовних 
индивидуалних радовау 

XII Стрчни актив вештина 
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холу школе/ надарени 
ученици 
Свечана академија 
посвећена Светом Сави 

I Стрчни актив разредне натсве 

Тематски дан  школе -Дан 
државности 

II Одељењско веће  7. разред 

Тематски дан: 
Животињско царство 

X Стрчни актив природних наука 

Тематски дан: Јелена 
Ћетковић-некад и сад 

V Стрчни актив природних наука 

Ускрс - изложба ученичких 
радова 

IV Стрчни актив разредне натсве 

Часови одељењске 
заједнице посвећени 
Светом Сави 

I Одељењско веће  1,2,3,4,5,6,7,8. 
разред  
 

 

План реализације програма професионалне оријентације 

Активност Време Реализатор 
Информисање о 
упису и средњу 
школу 

Предавања за ученике 
осмог разреда о избору и 
упису у средњу школу 

V Педагошко-психолошка служба 

Предавање за родитеље 
ученика осмог разреда о 
избору и упису у 
средњушколу 

V Педагошко-психолошкаслужба 

Саветодавни рад с 
ученицима осмог 
разреда 

Предавања/радионице за 
ученике о избору 
занимања 

II Одељењско веће осмог разреда 

Саветодавни рад с 
ученицима осмог 
разреда 

Примена 
стандардизованих тестова 
(ТПИ и др.) 

II психолог школе 

 Индивидуални 
саветодавни рад с 
ученицима 

II 
III 

психолог школе 

Сарадња са ЦИПС у оквиру 
НСЗ III Тим за професионалну 

оријентацију 

Саветодавни рад с 
ученицима којима је 
потребна додатна 
подршка у образовању и 
сарадња с релевантним 
службама 

IV психолог школе 

Израда паноа са 
занимањима родитеља 

III Одељењско веће 7. разреда 
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Упознавање 
ученика са 
занимањима и 
светом рада 

Посета сајму занимања IV Одељењско веће 8. разреда 
Презентација занимања 
родитеља ученика 

XI Одељењско веће 8. разреда 
I Одељењско веће 5. разреда 

II 
Одељењско веће 7. разреда 
Одељењско веће 8. разреда 

IV Одељењско веће 7. разреда 
V Одељењско веће 8. разреда 

Организовање посета 
радним организацијама и 
установама 

V 
VI Одељењско веће 8. разреда 

Разговор на часу ОЗ X 
XI Одељењско веће 7. разреда 

Упознавање 
ученика са 
подручијима рада, 
образовним 
профилима и 
средњим школама 

Организовање посета 
срењим школама и 
организовање њиховог 
представљања у нашој 
школи 

IV 
V 

Одељењско веће 8. разреда 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

Активност Време  Реализатор 
Материјална 
подршка социјално 
угроженим 
ученицима 

Идентификација 
ученика којима је 
помоћ потребна (на 
основу пријаве 
родитеља, запажања 
одељењског старешине, 
информација од 
надлежних институција) 

током 
године Одељењске старешине 

Укључивање ученика 
којима је потребна 
помоћ у акције локалне 
самоуправе (набавка 
уџбеника и др.) 

током 
године Одељењске старешине 

Усмеравање рабата од 
различитих набавки у 
дотације за активности 
или набавку средстава 
за угрожене ученике 

током 
године 

Одељењске старешине и 
Директор школе 

Обезбеђивање 
бесплатних оброка у 
школској кухињи за 
угрожене ученике 

током 
године 

Одељењске старешине и 
Директор школе 
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Подршка ученицима 
ромске националности 

током 
године 

Мобилни тим за инклузију 
Рома Звездаре 
Општина Звездара 

Реализација пројекта 
Бесплатни уџбеници 

IV 
V 
IX 

Одељењске старешине 
Библиотекари 

Подршка 
породицама 
ученика 

Идентификација 
ученика којима је 
помоћ потребна (на 
основу пријаве 
родитеља, запажања 
одељењског старешине, 
информација од 
надлежних институција) 

по 
потре

би 

Одељењске старешине и  
педагошко-психолошка 
служба 

Размена информација и 
и заједничко 
планирање мера 
подршке с тимовима 
центра за социјални рад 

по 
потре

би 

Одељењске старешине и  
педагошко-психолошка 
служба 

Размена информација и 
и заједничко 
планирање мера 
подршке породицама 
из осетљивих 
друштвених група с 
ромским 
асистентом/јединицом 
локалне самоуправе 

по 
потре

би 

Одељењске старешине и  
педагошко-психолошка 
служба 

Саветодави рад 
педагошко-психолошке 
службе с родитељима и 
ученицима код којих су 
уочене породичне 
тешкоће 

по 
потре

би 

Педагошко-психолошка 
служба 

Хуманитарни рад 
Реализација програма 
сарадње с Црвеним 
крстом 

у 
складу 

с 
плано

м 

Комисија за сарадњу с 
Црвеним крстом 

Упознавање с 
волонтерским сервисом 

током 
годин

е 

Општина Звездара 
Волонтерски сервис 
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Хуманитарне 
акције "Чеп за хендикеп" IX 

Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 
Одељењско веће 4. разреда 

„Један пакетић,пуно 
љубави“-прикупљање 
играчака, школског 
прибора 

XII 

Одељењско веће 2. разреда 
Одељењско веће 3. разреда 

Одељењско веће 4. разреда 

Организовање 
хуманитарних акција  II Одељењско веће 5. разреда 

Прикупљање помоћи за 
социјално Свратиште и 
посета Свратишту 

III 
IV Одељењско веће 7. разреда 

 

Програм школског спорта и спортских активности 

Активност Време  Реализатор 
Учешће на 
такмичењима Општинска, градска, 

међуокруђна и 
републичка такмичења 

по 
каледнару 
организато

ра 

Стручи актив вештина 

Школски турнири  Божићни турнир - 
одбојка 
 

I Стручни актив вештина 
 

Такмичење Деда Мраза у 
одбојци, Божићне игре XII Стручни актив вештина 

 
Игре на снегу 
 

XII Стручни актив вештина 

Такмичење МАЛЕ 
ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

XII Стручни актив вештина 

Недеља школског 
спорта 

Спортско такмичење - 
Штафетне игре 

XI 
 

Стручни актив вештина 
Одељењско веће 1,2,3,4,5,6,7,8. 
разред Одбојка 

Кошарка 
Футбал 
Јесењи крос 
Такмичење у скоку у даљ 
из места 
Спортска 
такмичења,,Између две 
ватре" 
Спортска такмичења у 
фудбалу, кошаркци и 
одбојци 
Такмичења из спортова 
фудбал, кошарка, 
одбојка и стони тенис, 
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игре без граница, 
утакмице ученика и 
родитеља, ученика и 
наставника 
Такмичење- одбојка,  V 

 
Стручни актив вештина 
Одељењско веће 1,2,3,4,5,6,7,8. 
разред 
 

Такмичење- кошарка 
Такмичење- футсал 
Спортска 
такмичења,,Између две 
ватре" 
Обележавање Европског 
дана школског спорта 
кроз спортске активности 

VIII-IX Стручни актив разредне настве 
 

Спортска такмичења V Стручни актив разредне настве 
Пројекат,,Покренимо 
нашу децу" 
 

Реализација пројекта 
,,Покренимо нашу децу`` 

VIII-IX Стручни сктив разредне настве 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ С ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Програм ће се реализовати кроз различите пројекте које је је Општина Звездара понудила школи. 
Сви програми су уврштени у планове реализације посебних програма. 
 

Назив програма Реализатор/подршка Уврштено у план реализације 
посебног програма: 

Развијање здравих 
стилова живота и 
здравствених навика 

Дом здравља Звездара,  
КБЦ „Звездара# 
ЦК „Звездара“ 

Програм здравствене заштите 
ученика 

Дечја недеља 
Пријатељи деце Србије 
Општина Звездара 

Програм заштите од насиља... и 
превенције других облика... 

Заштита од пожара ДВД Звездара Програм здравствене заштите 
ученика 

Безбедност у 
саобраћају 

Секретаријатом за 
саобраћај 
Агенција за безбедност 
саобраћаја 
Управа саобраћајне 
полиције 

Програм здравствене заштите 
ученика 

Обележавање: 
Светског дана 
заштите животиња (4. 
октобар)  

Општина Звездара Програм заштите животне средине 
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Дана климатских 
промена (4. 
новембар)  
Светског дана вода 
(22. март  
Дана планете земље 
22. април  
Светског дана 
заштите животне 
средине (5. јун) 

Дечји позоришни 
фестивал Позориште 
Звездариште 

Општина Звездара Програм културних активности 

Упознавање с 
волонтерским 
сервисом 

Општина Звездара 
Волонтерски сервис 

Програм социјалне заштите ученика 

Подршка ученицима 
ромске 
националности 

Мобилни тим за 
инклузију Рома Звездаре 
Општина Звездара 

Програм социјалне заштите ученика 

Општински ученички 
парламент Општина Звездара Програм заштите од насиља… и 

других облика превенције… 

Општински савет 
родитеља Општина Звездара Програм заштите од насиља… и 

других облика превенције… 

Сарадња са ШО Општина Звездара / 

Додатна и припремна 
настава за ученике Општина Звездара / 

 

Програм сарадње с породицом 

Активност Време  Реализатор 

Информисање 

Редовни родитељски 
састанци 

IX 
XI 
I 

IV 
VI 

Одељењско веће од 
првог до осмог разреда 
Продужени боравак 
 

Пријем родитеља („отворена 
врата“) 

четвртко
м сви настанвници 

Сајт школе током 
године наставник информатике 

Представљање резултата 
рада VI стручно веће продуженог 

боравка 
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Саветовање Индивидуални саветодавни 
рад педагошко-психолошке 
службе или одељењских 
старешина 

током 
године, 

по 
потреби 

Одељењске старешине 
Педагошко-психолошка 
служба Препоруке за обраћање 

одговарајућим 
институцијама 

Партиципација 
 

Учешће родитеља у 
спортским активностима-
утакмице с ученицима (у 
недељи школског спорта) 

XI 
V 

Одељењска већа 
Стручна већа 

Учешће родитеља у 
реализацији наставе и 
ваннаставних активности-
прикупљање потрошног 
материјала за продужени 
боравак 

IX Стручно веће 
продуженог боравка 

Промоција учешћа родитеља 
путем сајта школе/доделом 
захвалница 

на 
тромесеч

јима 
Директор школе 

Консултовање у 
доношењу одлука 

Доношење одлука из своје 
надлежности 

током 
године 

Савет родитеља 
Школски одбор 
Комисије 

Разматрање питања из своје 
надлежности  

Давање сагласноости из 
своје надлежности  

Отворена школа Пријава и посете изабраним 
часовима наставе 

сваке 
последњ
е недеље 
у месецу 

Пријављени родитељи 
Педагошки колегијум  

Израда евиденције о 
присуству родитеља 

Избор узорка 

Обрада података и израда 
извештаја 

Препоруке за измену 
програма сарадње 
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