
 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Број: 395/2020  дана 1.09.2020. године 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  2  

Contents 

1. УВОД ................................................................................................................................. 4 

2. УСЛОВИ РАДА................................................................................................................. 8 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ................................................................................................ 17 

4. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ ........................................ 23 

5. РИТАМ РАДНОГ ДАНА ................................................................................................ 24 

6. ПРОГРАМСКЕ  ОСНОВЕ  РАДА  СТРУЧНИХ  ОРГАНА  ШКОЛЕ .......................... 27 

7. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА  УСТАНОВЕ ...................................................... 28 

ШКОЛСКИ ОДБОР .................................................................................................................. 28 

САВЕТ РОДИТЕЉА ................................................................................................................ 29 

ДИРЕКТОР ............................................................................................................................... 31 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ......................................................................... 37 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ................................................................................. 39 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ...................................................................... 41 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ ................................................................................................................................... 42 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ВЕШТИНА  ЗА ШКОЛСКУ 2020./21. 

ГОДИНУ ................................................................................................................................... 45 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ...................... 47 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА .................................................. 48 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА ............................ 50 

ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА .............................................................................................................. 51 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ........... 52 

ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ .......................................................... 53 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ .............. 56 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 2020/2021. ............................ 58 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ ................................................................................................................................... 61 

8. ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ САРАДНИКА........................................................................ 63 

9. ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА ................................................................................ 75 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  3  

10. ПЛАНОВИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ ................................................................................................................. 106 

11. СЕКЦИЈЕ ..................................................................................................................... 114 

12. ЕКСКУРЗИЈA ............................................................................................................ 120 

13. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ...................................................................... 128 

14. OСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ........................................................................ 146 

15. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА...... 155 

16. ПРИЛОГ ....................................................................................................................... 158 

РАСПОРЕД УГЛЕДНИХ ЧАСОВА ...................................................................................... 159 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ............................................................................................................ 160 

УЏБЕНИЦИ ............................................................................................................................ 168 

 

  



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  4  

1. УВОД 
 

КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА О РАДУ ШКОЛЕ 

 
Центар свих збивања,културних испортских манифестација у селу је Основна школа ,,Хајдук Вељко 

Корбово, која се налази у самом центру села, недалеко од Дунава. 

Почеци рада школе датирају из прошлог века и први податак о њеном поступку је добијен од 
просветног саветника Жарка Милошевића. 1845/46 године отворена је прва школа у Корбову и то 

једно одељење. Први учитељ је био Ивко Милошевић из Десине, округ пожаревачки , стар 22. године 

(рођен1823),неозењен,учио је богословију, приличне способности,добра вида, имао је плату од 35 

талира и квартир бесплатан. Био је привремени учитељ до школске 1847/48.године . Добио је 
повећање од 80 талира.Каснији подаци из летописа школе нам указују  да је школа нередовно радила и 

да је 1902.године порушена стара школска зграда и исте године подигнута је нова, која се и дан данас 

налази на истом плацу.1914.године школа није радила због рата да би наствила са радом тек 

1919.године.У периоду од 1919. до 1941.године школа је непрекино радила да би  за време 

НОБ-а радила повремено. По завршетку рата школа је била доста оштећена и великим 

напором мештана и тадашњих учитеља доведена је у рад школске 1946/47. године.Вредно је 

напоменути да је у лето 1950.године на предлог Повереништва за просвету и културу Корбово 

добило прву осмољетку у срезу Кључком.У јесен 1967.године Корбово добија нову школску 

зграду са четири учионице и неколико помоћних просторија.Школа је изграђена радом 

мештана села.За школу је купљен нов намештај, наставна средстваи учила. Неколико година 

касније, тачније 1973. године отворена је ђачка кухиња. Зграда у којој су ученици добијали 

ужину је школске 2007/08. године порушена, годину дана пре тога ђаци су ужину добијали у 

новосаграђеној згради која се налази у школском дворишту. Фискултурна сала је почела са 

радом 1984.године за коју је набављен и целокупан намештај (справе). 

У току последњих година изграђена је школа у подручном одељењу у Рткову, а изградњом 

ХЕ ЂЕРДАПА II релоцирана је и школа у подручном оделењу Вајуга где је изграђена 

потпуно нова школа  са фискултурном салом и два двособна стана за наставнике. У Корбову 

су такође изграђена четири двособна стана за наставнике. Издвојено одељење у Милутиновцу 

је Одлуком о мрежи школа на територији општине Кладово и Решењем министарства 

просвете припојено нашој школи од 1.9.2020. године. 

У саставу матичне школе раде истурена одељења у Рткову, Вајуги и Милутиновцу, удаљени 

око 7 километара од Корбова, а виши разреди се из подручних одељења до матичне школе 

превозе свакодневно аутобусом. 

Заједно са истуреним одељењима школу похађа 70 ученика. 

Треба напоменути да је задњих десетак година дошло до драстичног смањења броја ученика, 

мада се задње две-три године број задржава на мање-више истом нивоу. 

Школа учествује у свим такмичењима и постиже извесне резултате. И у Месној заједници 

школа је организатор културно-уметничког живота поводом свих прослава и јубилеја. 
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СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

 
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне 

уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености,неопходне за живот у 

савременом и сложеном друштву. 
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе. 

Развијање сопствене личности и потенцијала. 

Поштовање других особа и њиховог идентитета  потреба и интереса. 
Активно и одговорно учешће у економском,друштвеном ,културном и јавном животу и 

Допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 
 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

 
 
Бројни су и оквирно се своде на: 

 

• развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним 

потребама, могућностима и интересовањима 

• подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

• оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 
сталног усавршавања и начелима  доживотног учења; 

• оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот ; 

• развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина; 

• омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

• развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

• усвајање,разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 
демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

• уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог 

система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и 

добробити за све; 

• развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних 
цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 

• поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократски уређеном друштву; 

• развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање на индивидуалне одговорности. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 
Полазне основе Годишњег плана рада чини : 

• Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020). 

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

10/2019 и 27/2018 – др.закон) 

• Као и важећа под законска акта: 
• ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

• ("Сл. гласник РС", бр. 109/2020) 

• Правилник о посебном програму образовања и васпитања(„Службени гласник РС“, бр. 110/2020)  

• Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 8/20) 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20) 

• Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20) 

• Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

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

и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20) 

• Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20) 

• Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20) 

• Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20 

• Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2020/2021. Годину 

• Правилник o   измени Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/19) 

• Правилник o програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања ( 

„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19) 

• Правилник o допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19) 

• Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/19) 

• Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19) 

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

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

• Правилник o програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

• Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи („Службени гласник РС“, број 30/19) 

• Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

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

и васпитањa („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19) 

• Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19) 

• Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19) 
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• Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 20/19) 

• Правилник о допуни Правилника плану наставе и учења за први циклус основног образовња и 

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

васпитања („Служени гласник РС-Просветни гласник број 1/19) 

• Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/18) 

• Прaвилник o нaстaвнoм плaну зa други циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa и 

нaстaвнoм прoгрaму зa пeти рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa (“Сл. Глaсник РС” – 

Прoсвeтни глaсник, брoj 6/2007, 2/2010, 7/2010 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017,8/2017, 

7,8/2017-1,9/2017-1,12/2018-36,15/2018-77) 

• Правилик о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и 

васпитања образовања („Службени гласник РС- Просветни гласник“ ,бр.5/08, 3/2011-др. 

Правилник и 1/2013, 5/2014 i 11/2016, ) 

• Правилик о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и 

васпитања образовања („Службени гласник РС- Просветни гласник“ ,бр.6/09, 3/2011-др. 
Праивилник и 8/2013 и 11/2016) 

• Прaвилник o нaстaвнoм плaну и прoгрaму зa први и други рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и 

вaспитaњa (“Сл. Глaсник РС” – Прoсвeтни глaсник, бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 

15/2006 – др. Прaвилник, 2/2008 – др. Прaвилник, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 

4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 и I,11/2016-II и 6/2017) 

• Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања 

(„Сл.гл. РС-Просветни гласник“, 01/05,15/06,12/08бр.7/10 и 3/11-др.правилник, 7/2011-др. 

Правилник и 1/2013, 11/2014 и 11/2016, I-12/2018) 

• Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ( „Сл. 
Глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, брoj 1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014 и 2/2018) 

• Правилник o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. 

• Прaвилник o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и нaпрeдoвaњу у звaњa нaстaвникa, 

вaспитaчa и стручних сaрaдникa („Сл. Глaсник РС“, бр. 81/2017 ) 

• Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. Гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 5/2012) 

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

занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 46/2019) 

• Прaвилник o нaстaвнoм прoгрaму зa oсми рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa  (Сл. 

Глaсник – Прoсвeтни глaсник“, брoj 2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016 и 7/2017м 12/2018-

64, 10/2019-1) 

• Прaвилник o стeпeну и врсти oбрaзoвaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa у oснoвнoj 

шкoли („Сл. Глaсник РС“ – Прoсвeтни глaсник, бр.  11/2012, 15/2013,  2/2016, 10/2016, 

11/2016, 2/2017 и 3/2017) 

• Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18) 

• Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 

• Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања  („Службени 

гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 

• Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени 

гласник РС, бр. 68/18) 

javascript:void(0);
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• Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, број 14/18) 
  

• Статут, Развојни план Школе, извештаји стручних већа, тимова и актива као и друга 

законска и подзаконска акта ОШ „Хајдук Вељко“ Корбово. 

 
 

Школа је основана актом о оснивању Окружног привредног суда у Зајечару бр. 927 од 

31.12.1973.године 

Шифра делатности школе : 8520 

Матични број школе: 07129718 

Регистарски број школе:  01171 

 

 

 

2. УСЛОВИ РАДА 
 

-МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА- 

 

Подручје деловања основне школе ,, Хајдук Вељко“ Корбово чине насељена места: Корбово у 

коме се налази матична школау којој се реализује настава од припремно-предшколског до 

VIII разреда, Ртково и Вајуга у којима се реализују програми од припремно-предшколског до 

четвртог разреда. 

Сви ученици од V-VIII разреда похађају наставу у Корбову.Ученици из издвојених оделења 

Рткова и Вајуге и мали број ученика из Милутиновца (виши разреди) превозе се аутобусом. 
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Школски простор у Корбову: 

Школа располаже следећим објектима и просторијама у Корбову: 

1) Нова школска зграда: 

 

2) Стара школска зграда: 

                                                                                                     

3) Фискултурна сала са пратећим просторијама…........................................ 400,00 м² 

4) Школска кухиња и трпезарија…................................................................... 85,00 м² 

 

5) Површина дворишта ………………………………………………………………………….   

3.340,00 м² 

6) Површина спортских терена ………………………………………………………………  

2.250,00 м² 

 

 

 

Издвојено одељење у Рткову: 

 

 

 

 

4 учионице 216 м² 

читаоница са библиотеком 50 м² 

наставничка канцеларија 25 м² 

канцеларија директора 10 м² 

канцеларија секретара 10 м² 

2 ходника 245  м² 

чајна кухиња 14  м² 

Укупно: 570 м² 

3 учионице      140,70 м² 

остале просторије (архива, радионица за ТИО и ходник)      209,30 м² 

Укупно:      350м² 

5 учионица 270 м² 

наставничка канцеларија 16,96 м² 

Кухиња са трпезаријом  48 м² 

два ходника 89,25 м² 

Спортски терен 493 м² 

Двориште 1269 м² 

Укупно: 424,21 м² 
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Издвојено одељење у Вајуги: 

 

- Спортски терен …………………………………………………………………2.975,00 м² 

- Двориште ………………………………………………………………………3.340,00 м² 

Издвојено одељење у Милутиновцу: 

Ову школу похађају ученици из тог села. Школска зграда у Милутиновцу  је школски објекат 

са 1 учионицом и одговарајућим санитарним чвором и здравом пијаћом водом.  

Овде се изводи настава од I до IV разреда. Од V разреда ученици настављају школовање у 

матичној школи у Корбову.  

 

Земљиште: 

 

Школски објекти су изграђени на земљишту које има површину од 1586 м2.  

 

Простор и  објекти: 

 

Школа  има 1 школски објекат површине 110 м2.  

 

  

 

 

  

Школа и њене просторије за огрев користе пећи на чврсто гориво (дрва и угаљ).  

  

Сви школски објекти су у релативно добром стању захваљујући одличној сарадњи Општине 

Кладово које доста улажу у реновирања и опремању учионица и кухиња. Поред њих, ХЕ 

„Ђердап“, инвеститор школске зграде у Вајузи, помаже школи у отклањању већих кварова.  

 

Школска библиотека 

Школска библиотека према задњем попису има 7329 библиотечких јединица. Дела која 

се обрађују према програму за српски језик и књижевност садрже углавном довољан 

број примерака по једном књижевном делу, а дела ван програма Српског језика и 

књижевности заступљена су са по једним примерком, као и енциклопедије, лексикони, 

речници и часописи. 

Током школске 2019/2020. године библиотека ОШ“Хајдук Вељко“ богатија је за 174 

библиотечких јединица захваљујући Министарству просвете, науке и технолошког равоја, 

4 учионице 217,00 м² 

наставничка канцеларија 14,00 м² 

Фискултурна сала 180,00 м² 

остале просторије са ходником 380,65 м² 

Укупно: 791,65 м² 

1 учионица 54 м² 

Кухиња са трпезаријом  20 м² 

ходници 18 м² 

стан за учитеља 18 м2 
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издавачким кућама и донацијама. Школска библиотека је почетком априла 2019 кренула са 

електронским уносом библиотечких јединица, кљижевне и некњижевне грађе. 

 

 

-НАСТАВНИ КАДАР- 
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Презиме и 

име 

наставника 

Наставни 

предмет који 

предаје 

Одељења 

ученика у 

којима 

предаје 

Недељни 

број 

часова 

обавезне 

наставе 

Завршена 

школа/факултет 

Степен 

стручности 

О
д

е
љ

е
н

с
к

о
 

с
т
а

р
е
ш

и
н

с
т
в

о
 

Р
а

д
н

и
 с

т
а

ж
 у

 

г
о

д
и

н
а

м
а

 

1 
Стојановић 

Ивана 
МАТЕМАТИКА 5,6,7,8 16 

Дипломирани 

инжењер технологије 
VII  5 

2 
Точаковић 

Дарко 
БИОЛОГИЈА 5,6,7,8 8 

Дипломирани 

биолог-еколог 
VII да 2 

3 
Радуловић 

Бобан 
ГЕОГРАФИЈА 5,6,7,8 7 ПМФ VII  21 

4 
Стојановић 

Милан 
ИСТОРИЈА 5,6,7,8 7 

Филозофски 

факултет 
VII  11 

5 
Калиновић 

Ружа 
РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 

 1-2,2-2,3-2 и 
4-2 Вајуга 

20 Виша педагошка VI да 28 

7 Јокић Дарко ВЕРОНАУКА 

1,2,3,4 – 

Корбово 

1,2,3,4-Вајуга, 

1,2,3,4 – 

ртково 6, 8-

Корбово 

4 Дипломирани теолог VII  8 

8 
Мургановић 

Сања 
РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 
3 Ртково 20 Учитељски факултет VII да 17 

9 
Ружојевић 

Радица 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
5,6,7,8 5 Педагошка школа IV  16 

10 
Костандиновић 

Љиљана 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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

8 

6 
Мастер професор 

енглеског језика 
VII да 11 

11 
Поповић 

Дарко 
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 
5,6,7,8 

8 Технички факултет VII да 9 

12 
Новаковић 
Миодраг 

ФИЗИКА 

ХЕМИЈА 

6,7,8 

7,8 

6 
4 

Виша педагошка VI  37 

13 
Ружојевић 

Радица 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
5,6,7,8 5 Педагошка школа IV  16 

14 
Поповић 

Дарко 
ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 
5,6,7,8 4 Технички факултет VII  8 

15 Лукић Ненад СРПСКИ ЈЕЗИК 5,6,7,8 17 Филолошки факултет VII  10 

16 
Турановић 

Ненад 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВ.ВАСПИТАЊЕ 

 
5,6,7,8 12 Виша педагошка VI  25 

17 
Стојковска 

Драгана 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Продужен 

једносменски рад 

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

11 Филолошки факултет VII да 13 

18 Шолкотовић РАЗРЕДНА 2-3, 4-3- 20 Учитељски факултет VII да 33 
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-ВАННАСТАВНИ КАДАР- 

 

Снежана НАСТАВА Ртково 

19 
Лелица 

Бузгановић 
                ВАСПИТАЧ ППП 20 

Васпитач 

предшкол.установа 
VI да 13 

20 
Стевановић  

Зорица 
РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 

1-1,2-1,3-1и 
4-1-Корбово 

20 Учитељски факултет VII да 16 

21 
Николић 

Драгана 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЕНГЛЕСКИ Ј. НИЖИ 

5-7, 6-8 
1,2,3, и 4-3 

3 Мастер филолог VII  3 

22 
Дијана 

Шолкотовић 
РУМУНСКИ ЈЕЗИК 1,3,4 и 6 2 

Дипл. Проф.језика и 

књижевности 
VI  7 

23 
Шћопуловић 

Светлана 
РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 
1-4,4-4 20 

Факултет 

педагошких наука 
VII да 7 

24  Бобић Сања 
РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 
1-3 20 Учитељски факултет VII да 8 

Презиме и 

име 
Радно место 

Обим 

радног 

времена у 
% 

(проценат) 

Завршена школа/    факултет 
Степен 

стручности 

Р
ад

н
и

 с
та

ж
 у

 

го
д
и

н
ам

а 

Јелена 

Марковић 
Директор школе 100,00% 

Природно-математички факултет, 
географија 

VII 12 

Данијела 

Фасујевић 
Педагог 100,00% Мастер педагог VII 9 

Грмуша 

Лепосава 
Секретар школе 50,00% Правни факултет VII 14 

Костандиновић 
Љиљана 

Библиотекар 45,00% Мастер професор енглеског језика VII 11 

Лукић Ненад Библиотекар 5,00% Филолошки факултет VII 9 

Бонђеровић 

Тања 
Рачуноводство 50,00% Рачуноводствени техничар IV 24 

Шујкић 

Љубиша 
Чистач 100,00% ОШ I 34 

Јонашковић 

Јелена 
Чистач 100,00% ОШ I 2 

Владић Ненад Домар-мајстор одржавања 100,00% Техничка школа V 13 

Јовановић 

Горан 

Домар-мајстор одржавања 

Чистач 

50,00% 

50,00% 
СШ III 6 

Димитријевић 

Живадинка 
Чистач 100,00% ОШ I 16 

Фотић Ана Чистач 100,00% ОШ I 22 

Николић 

Снежана 

Чистач  

Сервирка-кафе куварица 

80,00% 

20,00% 
ОШ I 4 

Весна 

Бибесковић 

 

Чистач 50,00% ОШ I 0,11 
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-УЧЕНИЦИ- 

 

 

 

 

 
 

 

 

Школа - 

издвојено 
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С
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Укупно за 

школу 
65 9 4 17 8 6 4 7 10 8 2 1 1 1 1 2 2 10 

Свега у 

седишту 

школе - 

матичне 

школе 

35 1 1 5 1 6 4 7 10 5 0 1 1 1 1 0 1 1 

Укупно у 

издвојеним 

одељењима            

издвојено 

одељење 

30 8 3 12 7 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 1 2 

Вајуга 6 1 1 2 2         1 0          0 1 1 

Ртково 22 6 2 10 4         3 2         1 0 1 

Милутиновац 2 1 0 0 1     1 0     1 0 1 

Школа - издвојено одељење 
Ученици и групе у припремној настави 

Ученици Групе 

Укупно за школу 5 1 

Укупно у седишту школе 5 1 

Укупно у издвојеним одељењима 0 0 

Вајуга 0 0 

Ртково 0 0 

Милутиновац 0 0 
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Број комбинованих одељења у матичној школи 

 

КОМБИНАЦИЈЕ 
БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

ППП I II III IV СВЕГА 

I, II, III и IV 1 0 1 1 5 1 8 

СВЕГА 1 0 1 1 5 1 8 

 

 

Комбинована одељења у подручним школама 

 

ПОДРУЧНО 

ОДЕЉЕЊЕ 
КОМБИНАЦИЈЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

I II III IV СВЕГА 

Вајуга I, II, III и IV 1 1 2 2 6 

Ртково I 6 / / / 6 

Ртково III / / 10 / 10 

Ртково II и IV / 2 / 4 6 

Милутиновац I и III 1 / / 1 2 

СВЕГА  8 3 12 7 30 

 

 

Ђаци путници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред  Ртково  Вајуга  Милутиновац 

V 0 3 0 

VI 3 0 1 

VII 2 2 0 

VIII 3 2 0 

Укупно  8 7 1 
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Образовни ниво родитеља 
 

 

 

Задужења наставника по одељењима 

1. Светлана Шћопуловић 1,3,разред Милутиновац 

2. Ружа Калиновић 1,2,3,4, разред Вајуга 

3. Лелица Бузгановић ППП 

4.  Зорица Стевановић 1,2,3,4,разред Корбово 

5. Снежана Шолкотовић 2,4,разред Ртково 

6. Сања Мургановић 3.разред Ртково 

 мајка отац 
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O
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СС
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СС
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II 
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III 

СС
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IV 

VI VII 

Н
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о
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о
с
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н
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O

Ш 

СС

С 

I 

СС

С 

II 

СС

С 

III 

СС

С 

IV 

VI 
VI

I 

КОРБОВ

О                 

I      1        1   

II          1       

III  2    1  1      2 1 1 

IV      1        1   

V  5    1    3    3   

VI  1    3    1    1 1 1 

VII  2 1   4    1   4 2   

VIII  5   3 2    2   4 4   

УКУПНО  15 1  3 13  1  8   8 14 2 2 

ВАЈУГА                 

I  1        1       

II  2        1    1   

III  1    1    1    1   

IV                 

УКУПНО  4    1    3    2   

РТКОВО                 

I 1    5   3 1    6   2 

II  1   1        1  1  

III 1  4 1 3  1 1 1 1 2  4 3  1 

IV  1    3       1    

УКУПНО 2 2 4 1 9 3 1 4 2 1 2  12 3 1 3 

УКУПНО 2 21 5 1 12 17 1 5 2 14 2  20 19 3 5 
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7. Сања Бобић 1.разред Ртково 

8.  Дарко Точаковић 5.разред 

9. Љиљана Констандиновић 6.разред 

10. Драгана Стојковска 7.разред 

11. Дарко Поповић 8.разред 

 

 

 

 

ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦE 

 

 

 

 

 

 

Са 

оба 

родитеља 

Оба 

родитеља 

у иностранству 

Отац 

у 

иностр. 

Мајка 

у 

иностр. 

Са 

мајком 

(разведен) 

Са 

оцем 

(разведен) 

Без 

оца 

(пок) 

Без 

Мајке 

(пок) 

Без оба 

родитеља 

(пок) 

Са 

хранитељ. 

КОРБОВО           

I 1          

II /         1 

III 5          

IV 1          

V 5    1      

VI 4          

VII 7     

 

     

VIII 9         1 

УКУПНО 32    1     2 

ВАЈУГА           

I 1          

II 1          

III 2          

IV 2          

УКУПНО 6          

РТКОВО           

I 6          

II 2    1      

III 11          

IV 4          

УКУПНО 23    1      

УКУПНО 61    2     2 
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СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

Услови у којима школа живи и ради сагледавају се са аспекта географског, регионалног, 

економског и демографског  положаја месних заједница у којима се школе налазе, како у 

односу према општини Кладово тако и према ширем окружењу у Србији.Потенцијали села су 

огромни али, као и свуда, недовољно искоришћени.Природни и друштвено економски 

потенцијали нису у спрези, па се стога овде осећа погубан утицај глобалне кризе и транзиције 

друштва. Овај лош утицај је највидљивији у демографским процесима-јако наглашена 

депопулација, мали природни прираштај, старост породице. 

Ипак и поред бројних тешкоћа уочава се виталност локалног становништва и амбиција да се 

село и школа сачувају и ревитализују. 

Конкретни примери бриге о селу виде се кроз сталну помоћ месних заједница, које својим 

ангажовањем  и материјалним средствима из разних фондова помажу школу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

 

ед. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Српски језик 

____________ језик1 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик као 
нематерњи2 

2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. 
Физичко и здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 21-24* 756-864* 21-24* 756-864* 
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Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ 
ПРОГРАМИ 

 

1. 
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање3 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Матерњи језик/говор са 
елементима националне 

културе 4 

2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О: Б 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 

У К У П Н О: А + Б 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

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

Ред. 

број 

ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 
21-
23* 

756-
828* 

22-
24* 

792-
864* 

22-
25* 

792-900* 
22-
25* 

792-900* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава     1 36 1 36 

4. 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 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Час одељенског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 
активности5 

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 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у 
обавези. 

5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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- НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ДРУГИ ЦИКЛУС- 

 

Рбр  А. Обавезни предмети 
V РАЗРЕД VI РАЗРЕД VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

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

2. Енглески језик  2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура  2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура  2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја  1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

УКУПНО: A 24 918 25 954 28 1008 29 986 

Рбр Б. Изборни програми         

1  Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Француски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: Б 3 108 3 108 3 108 3 102 

УКУПНО: A + Б 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 
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Рбр Облик образовно-васпитног рада 
V РАЗРЕД VI РАЗРЕД VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава  27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. Слободне наставне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настава  1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава  1 36 1 36 1 36 1 34 

 
 

Због новонастале епидемиолошке ситуације услед пандемије КОВИД 19, у циљу избора 

најадекватнијег модела прописаних од стране МПНТР, анкетирани су родитељи. Дате су 

сагласности родитеља, да се са ученицима спроводи непосредан рад у школи. 

Часови који се неће реализовати у школи, спровешће се он лине. 

 

 
 

 

  

Рбр Остали облици образовно-васпитног рада 
V РАЗРЕД VI РАЗРЕД VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине  1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Ваннаставне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 3 дана 

годишње 
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Структура 40-то часовног задужења 2020-2021 
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Г
П

Р
Ш

-о
м

1 Бобић Сања 20 1 1 1 1 4,00 24,00 10,00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 6,00 40,00

2 Јокић Дарко 4 0,00 4,00 2,00 0 0,3 0,4 0,4 0 0 0,6 0,3 2,00 8,00

3 Калиновић Ружа 20 1 1 1 1 4,00 24,00 10,00 0 1,4 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 6,00 40,00

4 Костандиновић 14 0,9 0,5 1,4 1 0,3 3,20 19,20 8,00 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,4 0,4 4,80 32,00

5 Лукић Ненад 17 2 0.6 1,4 1 0,3 0.5 3,80 22,80 9,50 0,5 1 0,6 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 5,70 38,00

6 Мургановић Сања 20 1 1 1 1 4,00 24,00 10,00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 6,00 40,00

7 Новаковић Миодраг 10 0,5 0.5 0,4 0.6 2,00 12,00 5,00 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 0,5 3,00 20,00

8 Точаковић Дарко 8 0,1 0,2 1 0.3 1,60 9,60 4,00 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 1 0 0,2 2,40 16,00

9 Стојковски Драгана 8 0,9 0,26 0,26 1 0,26 1,78 10,68 4,45 0,25 0,25 0,3 0,3 0,2 1 0,2 0,17 2,67 17,80

10 Поповић Дарко 12 1 1 0,4 2,40 14,40 6,00 0,3 0,3 0 0,3 0 1 0,2 0,3 3,60 24,00

11 Поповић Драгана 6 0,00 6,00 3,00 0 0,4 0,3 0,3 0 1 0.5 0,3 1,50 10,50

12 Ружојевић Радица 10 2 2,00 12,00 5,00 0,3 0,3 0,4 0,2 0 1 0,6 0,2 3,00 20,00

13 Стевановића Зорица 20 1 1 1 1 4,00 24,00 10,00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 6,00 40,00

14 Стојановић Ивана 16 2 1 1,5 0.6 0.5 3,60 21,60 9,00 0,8 1 1 0,5 0 1,2 0,5 0,4 5,40 36,00

15 Стојановић Милан 7 0,3 0,5 0,3 0,3 1,40 8,40 3,50 0,2 0,3 0,1 0,3 0 1 0 0,2 2,10 14,00

16 Радуловић Бобан 7 0,3 0,3 0,3 0,3 1,40 8,40 3,50 0,2 0,3 0,1 0,3 0 1 0 0,2 2,10 14,00

17 Шћепуловић Светлана 20 0,5 0,5 1 1 1 4,00 24,00 10,00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 6,00 40,00

18 Шолкотовић Снежана 20 0,5 0,5 1 1 1 4,00 24,00 10,00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 6,00 40,00

19 Шолкотовић Диана 2 0,00 2,00 1,00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,8 0,50 3,50

20 Турановић Ненад 12 2 0,4 2,40 14,40 6,00 0 0,8 0,3 0,5 0 1 0,5 0,5 3,60 24,00
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Замена наставних дана 

                У оквиру 36 односно 34 петодневних наставних седмица школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици тако да сваки дан у 

седмици буде заступљен 36 пута, односно 34 пута. 

          Због тога ће се у уторак 29. децембра,  радити по распореду за петак. 
 

4. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Дочек приправаца и првака 

Дан Европских језика септембар 

Ученици нижих разреда, учитељи, 

наставници енглеског језика, 

васпитачи 

Сарадња са ЗЦ Кладово септембар Разредне старешине, директор 

Предавање о саобраћају за ученике нижих 

разреда 
септембар 

СУП, директор 

Дечја недеља 
октобар 

Одељенска већа нижћих и виших 

разреда, васпитачи, педагог 

Посета Сајма књига октобар директор 

Први класификациони период новембар Наставничко веће 

Дан школе новембар Сви запослени 

Дан толеранције новембар Педагог, учитељи 

Акција сакупљања књига од ученика децембар библиотекар 

Прослава Нове године децембар директор 

Крај првог полугодишта јануар Наставничко веће 

Прослава Св.Саве 
јануар 

Учитељи, наст.српског језика, 

вероучитељ, васпитачи, СПЦ 

Школска такмичења фебруар Стручна већа 

Такмичења ученика Према календару 

МПНС 

Стручна већа 

Прослава 8. марта март Учитељи, васпитачи 

Други класификациони период април Наставничко веће 

Светски дан воде март Учитељи, наставник биологије 

Изложба ускршњих јаја и ликовних радова 

април 

Учитељи, наст.српског језика и 

ликовне културе, вероучитељ, СПЦ, 

васпитачи 

Испит DELF scolaire април Наставник француског језика 

Реални сусрети ПО април/мај Педагог,тим за ПО, директор 

Пробни ЗИ и тестирање 4. разреда април/мај Директор, наставници 

Обележавање Дана планете Земље април Учитељи, наст.биологије, васпитачи 

Крос РТС-а након дописа Шу Наст.физичког васпитања 

Екскурзија ученика првог циклуса мај Директор, одељенске старешине 
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Напомена: 

• Активности предвиђене школским календаром, биће прилагођене и реализовани у 

зависности од епидемиолошке ситуације и стручног упутстава од стрене Министарства 

просвете. 

5. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
По упутству министарства распоред сатнице звона за непосредан рад са ученицима 

разредне и предметне наставе, остали часови се држе он лајн према утврђеном 

распореду: 

 

ЧАС (нижи) ПОЧИЊЕ ЗАВРШАВА ЧАС(виши) ПОЧИЊЕ ЗАВРШАВА 

 ПРВИ 08:00 08:30 ПРВИ 08:00 08:30 

ДРУГИ 08:35 09:05 ДРУГИ 08:35 09:05 

ТРЕЋИ 09:20 9:50 ТРЕЋИ 09:10 9:40 

ЧЕТВРТИ 9:55 10:25 ЧЕТВРТИ 9:55 10:25 

   ПЕТИ 10:30 11:00 

   ШЕСТИ 11:05 11:35 

 

Екскурзија ученика другог циклуса мај Директор, одељенске старешине 

Дан изазова 
мај 

Наставник физичког васпитања, 

учитељи, васпитачи 

Сусрети школа Мај/јун Учитељи, директори 

Матурске прославе ученика 4. и 8. разреда јун Одељенске старешине 4. и 8. разреда 

Тестирање и упис у  први разред јун Педагог 

Припремна настава за учеике 8. разреда јун Стручна већа 

Завршни испит јун Директор,педагог, комисија за ЗИ 

Екскурзија за раднике јун синдикат 

Сарадња са општинском бибнлиотеком-

Библиоус 

Током целе школске 

године 

Библиотека Кладово, библиотекар 

Покренимо нашу децу Током целе школске 

године 

Учитељи, васпитачи 

Основи безбедности деце Током целе школске 

године 

Разредне старешине 4.и 6.разреда  

МУП 

Предметна настава за 4.разред Два пута у току 

полугодишта 

Предметни наставници 

Поправни испити август Стручна већа, педагог 
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Домар-мајстор одржавања 06:00 -14:00 

Чистачица 06:30 -14:30 

Кафе куварица/сервирка 09:00 -10:30 

Директор 07:00 -15:00 

Секретар 07:00 -15:00 

Рачуновођа 07:00 -15:00 

Педагог 08:00 -14:00 

 

- За време грејне сезоне радно време домар-мајстор одржавања (ложач) је од 05:00-13:00 

- За време грејне сезоне радно време поћних радника у издвојеним одељењима је од 

06:30-14:30 

 - Директор полази раније али и остаје до увече, поподне држи седнице Савета родитеља 

и Школског одбора, обавља свој део посла и код куће. Долази и суботом како би 

надокнадио и одрадио своје обавезе. 

- Педагог школе остаје дуже, долази по подне, обавља додатно послове по налогу 

директора. 

- Рачуновођа - сваког другог дана (понедељак,среда,петак,уторак,четвртак) због превоза 

долази у 7:30 и ради до 14:30, али по потреби свој део посла обавља од куће и суботом 

- секретар - сваког другог дана (понедељак,среда,петак,уторак,четвртак) због превоза 

долази у 7:30 и ради до 14:30, али по потреби свој део посла обавља од куће и суботом 

- Библиотекар: понедељак, уторак, петак од 8.00 и ради до 14.00 часа 

 

 

Распоред дежурства наставника 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

ходник Д.Стојковска М.Новаковић Б.Радуловић Љ.Констандиновић Н.Лукић 

школско 

двориште 

Д.Точаковић Д.Поповић М.Стојановић И.Стојановић Р.Ружојевић 

Кухиња, Н.Лукић   И.Стојановић Н.Турановић М.Новаковић Н.Турановић 

 

 

Динамика школске године – класификациони периоди 

 

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

полугодишта.  

 Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у 

петак, 29. јануара 2021. године.  

 Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021.године, а завршава се,за 

ученике VIII разреда у петак, 4. Јуна 2021. године, а за ученике осталих разреда у 

петак,18. јуна 2021. године. 
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Распусти 

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

 

Зимски распуст има два дела– први почиње у четвртак, 31.децембра 2020. године 

а завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. 

фебруара 2021. године а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021.године. 

 Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 

7. маја 2021.године. 

 Летњи распуст почиње у понедељакк, 21. јуна 2021. године, а завршава се у 

уторак,31. августа 2021. године. 

 

Класификациони периоди 

 

Први класификациони период ће бити у четвртак 7. новембра 2020. године  

Крај I полугодишта ће бити у петак, 29.01.2021. године 

Трећи класификациони период ће бити у четвртак, 9. априла 2021. године    

Крај II полугодишта ће бити за ученике  VIII разреда у уторак, 4.6.2021. годин, а за 

остале разреде 18.06.2021. године. 

       Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта 

је у понедељак, 01. фебруара  2021. године, a 28. јуна 2021. године, на крају друго 

полугодишта. Подела Уверења о завршеном припремно- предшколском програму је 

такође  28. јуна 2021. године. 

 

 

-РАСПОРЕДИ ЧАСОВА- 

 

          Распореди свих облика рада се налазе у Архиви школе, на свим огласним табла и у 

прилогу документа. 
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6. ПРОГРАМСКЕ  ОСНОВЕ  РАДА  СТРУЧНИХ  ОРГАНА  

ШКОЛЕ 
Руководиоци стручних већа, актива и тимова школске 2020/2021.године 
 

Стручно веће разредне наставе Светлана Шћопуловић 

Одељенско веће од 1. до 4. разреда Сања Бобић 

Одељенско веће од 5. до 8. разреда Дарко Точаковић 

Стручно веће за природне науке Ивана Стојановић 

Стручно веће друштвене науке Бобан Радуловић 

Стручно веће за вештине Радица Ружојевић 

Стручни актив за развојни план школе Сања Мургановић 

Стручни актив за развој школског програма Ненад Лукић 

Тим за самовредновање Љиљана Костандиновић 

Тим за инклузију Ивана Стојановић 

Тим за ажурирање сајта Дарко Поповић 

Тим за заштиту ученика од  дискриминације, 

злостављања и занемаривања 
Драгана Стојковска 

Тим за професионалну оријентацију Дарко Поповић 

Тим за професионални развој Милан Стојановић 

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво Снежана Шолкотовић 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Зорица Ставановић 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  28  

7. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА  УСТАНОВЕ 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Школски одбор ће радити у седницама које ће се одржати у зависности од потреба 

школе. 

Начин праћења: кроз записнике. 
 

 

 

 
 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање ГПРШ за школску 2020/2021. годину 

Усвајање извештаја о раду директора за протеклу год. 

Усвајање извештаја о раду школе  
Усвајање извештаја о самовредновању 

Усвајање извештаја о реализацији Развојног плана 

школе 
Усвајање извештаја о обезбеђивању квалитета и развоја 

установе 

Усвајање Акта о систематизацији радних места у 

ОШ“Хајдук Вељко“ Корбово 
Усвајање плана професионалног развоја 

септембар 
Чланови ШО 

Директор 

Доношење финансијског плана за 2021.годину 
Усвајање плана јавних набавки на које се закон не 

примењује 

јануар 

Чланови ШО 

Рачуновођа 

Директор 

Секретар 

Усвајање завршног рачуна за 2020. годину 
Усвајање извештаја о попису 

Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду 

школе и директора 

 Усвајање извештаја о самовредновању,   развојном 
плану и о плану за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе 

фебруар 
Чланови ШО 
Рачуновођа 

Директор 

Разматрање и усвајање извештаја о реализацији 
екскурзије 

Јун-јул 
Чланови ШО 
Директор 

Разматрање и усвајање извештаја о припремљености 
школе за наредну школску годину и кадровска 

проблематика 

Разматрање и утврђивање предлога финансијског плана 

Израда плана и програма ШО за наредну школску 
годину 

август 
Чланови ШО 

Директор 
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Чланови ШО: 

 

1. Весна Чулић Локална 

самоуправа 

2. Слађан Генчић Локална 

самоуправа 

3. Драган Фотић Локална 

самоуправа 

4. Милена Пражић Родитељ 

5. Мирјана Тодосијевић Родитељ 

6. Мирјана Бошњаковић Родитељ 

7. Зорица Стевановић Запослени 

8. Дарко Поповић Запослени 

9. Сања Младеновић Запослени 

10. Милица Јовановић 

 

Члан Ученичког 

Парламента 

11. Марина Бибесковић Члан Ученичког 

Парламента 
 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Чланови Савета родитеља: 

1. Дејан Траиловић- 3. разред Ртково, председник 

2. Ивана Конаковић - 7. разред, заменик председника 

3. Јелена Јонашковић- разредна настава Вајуга 

4. Драгана Стојковска- разредна настава Корбово 

5. Драгана Дајесковић – 2.и 4. разред Ртково 

6. Дејан Флорић – 1. разред  Ртково 

7. Марионета Машић - Николић- 5. разред Корбово 

8. Милица Папоровић - 6.разред 

9. Јасмина Драгановић - 8. разред 

10. Весна Бибесковић- 1.и 4.разред Милутиновац 

11. Славица Дајесковић - ППП 

 

Дејан Траиловић - Представник у  општинском Савету родитеља 
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Начин праћења:  кроз записник

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Конституисање Савета родитеља, избор председника и 

заменика председника Савета родитеља, члана 
општинског Савета родитеља 

Утврђивање плана и програма рада Савета родитеља 

Доношење пословника о раду СР 
Избор представника СР-а у Тиму за самовредновање, 

Развојно планирање и Тима за обезб. квалитета рада  

Усвајање плана и програма рада СР-а за 2020/21. школску 

годину  
Разматрање извештаја о раду директора школе и 

извештаја о раду школе шк.2019/20.г., разматрање ГПРШ 

за шк. 2020/21. годину  
Разматрање извештаја  Тиму за самовредновање, Развојно 

планирање и Тима за обезб. квалитета рада 

Уџбеници за изборне предмете и часописи 
Давање сагласности на програм екскурзија 

Ђачка кухиња 

Ђачки динар 

Осигурање ученика 

СЕПТЕМБАР 

Чланови савета 

 

 

 

Представник 

осигуравајућег 

друштва 

 

Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 

класификационог периода и мере за њихово побољшање 

Екскурзија 

НОВЕМБАР Директор 

Пакетићи за Нову годину 
Договор око реализације прославе Св.Саве 

Избор агенције за извођење екскурзије и излета 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Директор 

Чланови савета 

Извештај о успех и владању ученика на крају првог 
полугодишта 

Разматрање извештаја о раду директора школе и 

извештаја о раду школе на крају првог полугодишта 

Разматрање извештаја  Тиму за самовредновање, Развојно 
планирање и Тима за обезб. квалитета рада 

Предлог изабора уџбеника 

ФЕБРУАР/МАРТ 

 
Чланови савета 

Извештај о успеху и владању ученика на крају трећег 
класификационог периода и мере за њихово побољшање 

АПРИЛ 
Директор 

Чланови савета 

Фотографисање 

Извештај о успеху ученика на такмичењима 
МАЈ  

Директор 

Чланови савета 

Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају другог 
полугодишта 

Извештај о реализованим излетима, екскурзијама  

Професионална орјентација ученика 
Припремљеност за наредну школску годину 

Анализа рада СР и предлог плана за наредну школску 

годину 

ЈУН 
Директор 

Чланови савета 
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ДИРЕКТОР 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНOСТИ 

Учешће у изради распореда свих служби у школи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Координирање, доношење одлуке Директор,председници стручних 

већа, педагог и правник 

Решења о распоређивању и 40часовној радној 

недељи 

Доношење решења 
Директор и правник 

Сагледавање финансијског стања у новој школској 

години 

Преглед финансијске документације 
Директор и књиговођа 

Попуњавање и ажурирање података у Доситеју за 

школску 2020/21.и достављање надлежној служби 

Уношење података Директор,правник,књиговођа и 

педагог 

Руковођење радом Педагошког колегијума Сазивање и вођење седнице директор 

Прибаваљање документације и тражење средстава 
за опрему и наставна средства и склапање уговора. 

Писање захтева и набављање средстава Директор и чланови Школског 
одбора,библиотекар 

Сазивање седница Наставничког већа, ШО и 

Савета родидеља 

Сазивање и вођење седнице Директор,правник, председник 

ШО и председник Савета род. 

Анализа и праћење реализације ИОП-а Инициално тестирање-анализа, педагошки профили Тим, педагог, директор 

Обилазак редовне наставе и осталих видова 

образовно-васпитног рада 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Посета часовима и интервју са наставницима 
директор 

Аналитички послови, анализа месечних планова 

рада наставника 

Преглед педагошке документације и анализа 
Директор и педагог 

Праћење примене школског и предшколског 

програма 

Анализа реализованих активности 
Директор и педагог 

Инструктивно-педагошки рад Разговори са приправницима,наставницима,стручним 

сарадницима 
директор 

Саветодавни разговори  са ученицима и 

родитељима 

Индивидуални и групни разговори 
директор 

Сарадња са друштвеном средином Тражење финансијских средстава,организација 

културно-уметничког програма за потребе друштвене 

средине 

Директор, наставници 
 

Анализа материјално-финансијског пословања Преглед финансијске документације Директор и књиговођа 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  32  

Организација посете Сајму књига Обезбеђивање превоза, новчаних средстава за набавку 

нових књига 
Директор, библиотекар 

Професионални развој у установи и ван установе "Актуелности у образовном систему Републике Србије"-

стручни скуп; семинари, присуство угледним часовима, 

радионице,ажурирање фејбук странице школе ,…. 

Директор  

Реализација Дана школе Организациони послови у 

вези Дана школе 

Обезбеђивање сале, позивање гостију,обезбеђивање 

новчаних средстава, тражење спонзора, сачињавање 

тимова за организовање  свечане приредбе 

Директор и запослени 

Реализација Дана школе 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Дочек гостију, организација приредбе, коктела Сви запослени у школи 

Увид у педагошку документацију, прибављање 

извештаја Одељенских већа 
Директор и педагог 

Припремање седница наставничког већа на којој ће 

се разматрати тромесечно остваривање програма 

рада и успеха ученика 

Припремање седнице Савет родитеља и Школског 

одбора 

Сазивање и вођење седнице 
директор 

Инструктивно-педагошки рад, обилазак наставе Разговори са приправницима,наставницима,стручним 

сарадницима 
директор 

Обављање саветодавних разговора са одељенским 

старешинама и пружање помоћи у раду 

Саветодавни разговори и помоћ у непосредном раду 
директор 

Праћење остваривања развојног плана школе 
 

Прибављање извештаја и анализа 
директор 

Остваривање увида у организацију обогаћеног 

једносменског рада 

Анализа реализованих активности 
директор и педагог 

Посета часовима и одељењима где има доста 

недовољних оцена, као и часовима допунске и 

додатне наставе, слободних активности, изборне 

наставе,... 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Увид у педагошку документацију наставника, разговор 

са ученицима,разредним старешинама, наставницима, 

педагогом, родитељима 

Директор, одељенски старешина 

и педагог 

Анализа педагошке документације, Е -дневник Увид у документацију, указивање на добре и лоше 

стране вођења педагоске документације 
Директор и педагог 

Организовање пописа инвентара у школи Доношење одлуке о попису, састављање комисије и 

доношење решења,  
Директор, правник, књиговођа 

Присуство седницама стручних актиива и тимова Присуство, учешће и анализа рада тимова директор 

Припрема седница наставничког већа Сазивање и вођење седнице директор 

Предузимање активности у реализацији развојног Учешће у раду Тима и повезивање са локалном Директор и Савет родитеља 
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плана-контакт са локалном заједницом заједницом, тражење новчаних средстава за пакетиће за 

Нову годину за ниже разреде 

Праћење припрема за прославу Нове године Организација новогодишњег маскембала Директор,Савет родитеља, 

учитељи 

Упућивање наставника на стручна усавршавања Увид у план професионалног развоја наставника и 

упућивање на семинар, тражење новчаних средстава за 

стручно усавршавање запослених 

Директор, књиговођа, 

председник Тима за 

професионални развој 

Анализа реализованог програма рада и 
постигнутог успеха ученика 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Увид у педагошку документацију, прибављање 
извештаја Одељенских већа, Наставничког већа 

Директор и педагог 

Припремање извештаја о обиласку часова  Писање извештаја директор 

Сагледавање стања основних материјалних 

средстава након пописа 

Анализа пописа 
Директор и књиговођа 

Организовање прославе Св.Саве Обезбеђивање сале,обезбеђивање новчаних средстава, 

тражење спонзора, сачињавање тимова за организовање  

свечане приредбе 

Директор,Савет родитеља, ШО 

Преглед школске документације Преглед Е-дневника и књиге рада, матичних књига,… Директор,педагог 

Припрема извештаја о раду школе и директора у 

првом полугодишту 

Сакупљање документације о реализованим 

активностима, писање извештаја 
директор 

Учешће у изради јавног позива за реализацију 

екскурзија и рекреативне наставе 

Тражење сагласности Савета родитеља, израда 

конкурсне документације, расписивање конкурса 
Директор, правник, Савет 
родитеља 

Анализа реализације плана и програма образово-

васпитног рада 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Анализа реализованих активности 
директор 

Посета часовима у циљу сагледавања рада после 

донетих закључака на крају првог полугодишта 

Увид у педагошку документацију наставника, разговор 

са ученицима,разредним старешинама, наставницима, 

педагогом, родитељима 

Директор и педагог 

Координација рада на изради завршног рачуна и 

сагледавање материјално-финансијског пословања 

Преглед финансијске документације Директор, књиговођа, ШО 

јавне набавке Израда плана јавних набавки Директор, рачуновођа 

Праћење остваривања развојног плана Анализа реализованих активности директор 

Организација и реализација школских и 

општинских такмичења 

Одлучивање о распореду одржавања такмичења на 

Активу директора, умножавање тестова, прављење 

комисија, набавка ужине за такмичаре, организација 

превоза за ученике,обавештавање Школске управе о 

реализацији такмичења, израда извештаја 

директор 

Професионални развој 
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Организациони послови у вези са екскурзијом и 

рекреативном наставом 

Избор агенције, потписивање уговора, достављање 

неопходних информација изабраној агенцији, 

заказивање лекарског прегледа ученика виших разреда 

Савет родитеља, директор, 

правник, Одељенске старешине 

Организовање авансне куповине уџбеника за 

наредну школску годину 

Избор уџбеника, избор дистрибутерске куће и 

потписивање уговора, израда наруџбенца 

Наставничко веће, Савет 

родитеља, директор 

Припреме за упис ученика у први разред и упис 

деце у предшколско 

М
А

Р
Т

 

Прикупљање података о деци од Матичне службе, упис 

деце, обавештавање родитеља о упису 
Директор, правник, учитељи 

Присуство седницама Сазивање и вођење седница директор 

Анализа успеха на крају трећег класификационог 
периода 

Увид у педагошку документацију, прибављање 
извештаја Одељенских већа 

Директор и педагог 

Припремање седнице наставничког већа Сазивање и вођење седница директор 

Посета часовима Посета часовима и интервју са наставницима директор 

Увид  у рад техничке службе Обилазак школских зграда и дворишта у матичној 

школи и ИО, разговор са техничким особљем 
директор 

Појачана активност на праћењу реализације рада 

школе и предузимање мера за евентуалне пропусте 

Анализа реализованих активности ГПРШ, разговор са 

запосленима и ученицима, проналажења начина за 

побољшање рада 

директор 

Оргнизовање и реализовање окружног такмичења Набавка превоза за ученике, достављање неопходних 
података школи домаћину такмичења 

директор 

Професионални развој у установи и ван установе Симпозијум директора, семинари, презентације, 

организације манифестација, присуство угледним 

часовима, радионицама, приредбе, ажурирање фејбук 

странице школе,… 

директор 

Посета часовима  

А
П

Р
И

Л
 Посета часовима и интервју са наставницима Директор, педагог 

Анализа рада стручних актива и унапређивање 

васпитно-образовне делатности 

Преглед педагошке документације, записника тимова и 

остале документације Директор, педагог 

Посета часовима 

М
А

Ј
 

Посета часовима и интервју са наставницима директор 

Припремање и реализовање родитељских 

састанака поводом екскурзија и рекреативне 
наставе 

Одржавање заједничког родитељског састанка 
Директор, Одељенске 
старешине 

Реализација екскурзије Давање свих неопходних информација туристичкој 

агенцији, обезбеђивање комплетне документације 

Директор, туристичка агенција, 

Одељенске старешине 

Учешће у реализацији представљања средњих Информисање ученика и родитеља директор 
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школа из наше општине ученицима 8.разреда и 

њиховим родитељима 

Саветодавни рад са ученицима и родитељима Индивидуални и групни разговори директор 

Инструктивно-педагошки рад са наставницима и 

стручним сарадницима у вези израде ГПРШза 

наредну школску годину 

Анализа реализованих активности и давање смерница за 

наредну школску годину 
Директор, педагог, Тимови и 

Већа 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима Анализа и писање извештаја Директор и педагог 

Анализа реализације плана и програма редовне и 

осталих видова наставе 

 

Ј
У

Н
/ 

Ј
У

Л
 

Увид у педагошку документацију наставника, разговор 

са ученицима,разредним старешинама, наставницима, 

педагогом, родитељима 
Директор и педагог 

Припремање седница Наставничког већа, ШО и 

Савета родитеља 

Сазивање и вођење седница 

Сазивање и вођење седница директор 

Организациај припремне наставе Давање задужења наставнику српског језика и 

математике 
директор 

Активности у вези са организовањем завршног 

испита 

Достављање неопходних података Окружној уписној 

комисији, сачињавање комисија и подкомисија, 

упознавање родитеља и ученика са активностима у вези 

завршног испита 

Директор, одељенски старешина 

осмог разреда, правник 

Праћење остваривања развојног плана Анализа реализованих активности директор 

Утврђивање кадровских потреба за наредну 

школску годину 

Сагледавање бројног стања ученика за наредну школску 

годину и утврђивање потребе за наставним кадром, 

достављање тенолошких вишкова и потребе ШУ и 

Активу директора 

Директор, председник 

синдиката 

Извођење грађевинских радова у школи Утврђивање потреба и материјалнних могућности  директор 

Анализа материјално-финансијског пословања Преглед финансијске документације Директор, књиговођа, ШО 

Јавна набавка огрева и превоза ученика за наредну 
школску годину 

Доношење одлуке о расписивању тендера, сачињавање 
комисија за ЈНМВ 

Директор, правник, рачуновођа 

Годишњи одмор Доношење решења за годишњи одмор Директор, правник 

Постигнућа ученика Анализа Директор, педагог,стручни 

тимови и органи установе 

Набавка бесплатних уџбеника Достављање неопходних података ШУ Директор 

Анекс Школског програма 

 

Израда анекса Директор, педагог,стручна већа 
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Остваривање увида и анализа активности у 

организацију обогаћеног једносменског рада 

Извештаји  и анализа реализованих активности Директор и педагог 

Планирање и програмирање рада наставника 

А
В

Г
У

С
Т

 

Израда 40-часовне радне недеље Директор, секретар 

Припремна настава, поправни и разредни испити Организовање активности 
Директор и наставници 

Организациони послови око припреме за почетак 

школске године 

Набавка хемијских и наставних средстава Директор, помоћно 

особље,рачуновођа 

Учешће у изради ГПРШ за наредну шк. годину Израда појединих делова ГПРШ Директор 

Попуњавање свих упитника пристиглих од старне 

надлежених органа и састанци у ШУ Зајечар 

Давање потребних информација ШУ 
Директор, секретар 

Обављање разговора са новопримљенимрадницима  Давање упутства за рад Директор 

Учешће на седницама Наставничког већа, ШО и 

СР-а 

 

Припрема материјала и презентовање 

Директор, секретар 

Набавка и радови у школи Према потребама које се јављају у току године Директор, домари, помоћни 

радници 

Извештај о раду школе и директора у школској 

2020/21.години 

Писање извештаја 
Директор 
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ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученици:  Милица јовановић, Лука Јовановић, Никола Пражић, Марина Бибесковић 

Начин праћења: записници, панои, фотографије. 

Активности / теме, садржаји 
Време 

реализације 

Носиоци реализације и 

сарадници 

- Конституисање Ученичког парламента; избор руководства Ученичког 

парламента 

- Упознавање са радом Ученичког парламента; усвајање плана и 

програма рада 

- Избор представника за учешће у раду Школског одбора, Тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Стручног актива за 

развојно планирање и Тима за самовредновање, Тима за 

обезбеђивањеее квалитета рада установе 

- Упознавање са мерама заштите здравља ученика у току новонастале 

ситуације пандемије КОВИД 19 

- Упознавање са Правилником о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика 

- Текућа питања (постављање кутије за ученичка питања; уређивање 

огласне табле за ученике; иницијативе и акције ученика) 

X 

Секретар, 

наставник – 

координатор, 

ученици – чланови УП, 

чланови Тима за 

спречавање насиља, 

педагог школе 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Учешће у обележавању Дана школе (припремање програма, квизова 

знања...) 

- Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива у школском 

животу; упознавање Наставничког већа са запажањима и предлозима 

- Обележавање Светског дана толеранције (предавањаљ, радионице)  

- Обележавање Међународног дана борбе против насиља над децом 

(19. 11. 2020.) (радионице, ликовни / литерарни радови) 

- Упознавање чланова УП са Протоколом акционог плана Тима за 

спречавање насиља 

- Текућа питања (кутија за ученичка питања; уређивање огласне табле 

за ученике; иницијативе и акције ученика) 

XI 

Координатор, чланови 

УП, наставници, 

директор, , педагог 

- Oрганизовање предавања о СИДИ-и поводом        1. децембра – 

Светског дана борбе против СИДЕ 

- Предлагање и давање мишљења стручним органима Школе о 

организацији наставе и унапређењу наставног процеса; упознавање 

Наставничког већа са запажањима и предлозима 

- Организовање забавног живота у Школи (новогодишња журка)  

- Текућа питања (кутија за ученичка питања; уређивање огласне табле 

за ученике; иницијативе и акције ученика) 

XII 

Координатор, чланови 

УП, наставници 

биологије, одељењске 

старешине, директор,  

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта 

- Учешће у обележавању Дана Светог Саве 

- Учешће на предстојећим такмичењима 

- Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, стручних 

сарадника, и атмосфера у Школи 

I / II 

Координатор, чланови 

УП, 

наставници, 

представник Тима за 

безбедност, 
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- Разматрање безбедности ученика у школи; ангажовање УП на 

заштити ученика и побољшању безбедности у школи 

-Организовање радионице о ненасилној комуникацији 

- Текућа питања (кутија за ученичка питања; уређивање огласне табле 

за ученике; иницијативе и акције ученика) 

директор, 

педагог 

- Анализа првих резултата са такмичења 

- Анализа досадашњих активности ученика у разним културним, 

спортским и другим манифестацијама 

- Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о 

организацији наставе и унапређење наставног процеса 

-Организовање предавања поводом Светског дана здравља (7. април) 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Унапређење волонтерског рада (спровођење хуманитарне акције у 

сарадњи са Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама) 

- Текућа питања (кутија за ученичка питања; уређивање огласне табле 

за ученике; иницијативе и акције ученика) 

III / IV 

Координатор, чланови 

УП, 

наставници , 

наставник биологије, 

директор, 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика VIII разреда на крају школске 

године и резултата постигнутих на такмичењима 

- Давање мишљења и предлога о излетима и екскурзијама 

- Анкета о избору ваннаставних активности 

- Евалуација реализованих часова ваннаставног садржаја 

- Презентација образовних профила средњих школа у Граду 

- Организација „другарске вечери“ за ученике VIII разреда 

- Текућа питања (кутија за ученичка питања; уређивање огласне табле 

за ученике; иницијативе и акције ученика) 

V 

Координатор, чланови 

УП, 

представници средњих 

школа, 

одељењске старешине 

- Обележавање 5. јуна, Светског дана заштите животне средине 

(организовање пригодне акције: чишћење школског 

дворишта/прикупљање секундарних сировина/организовање еко-

квиза...) 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II полугодишта и 

резултата постигнутих на такмичењима 

- Текућа питања (кутија за ученичка питања; уређивање огласне табле 

за ученике; иницијативе и акције ученика) 

VI 

Координатор, чланови 

УП, 

наставници биологије, 

директор, 

помоћници директора 

- Покретање Кутије поверења  

- Спортска такмичења и турнири  

- Учешће чланова УП у спречавању насиља над вршњацима 

(радионице: Дискриминација – решавање сукоба на конструктиван 

начин) 

Током целе 

школске 

године 

Координатор, чланови 

УП, 

Педагошко-психолошка 

служба, наставници 

физичког и 

здравственог васпитања 

 

Напомена: 
• Активности предвиђене школским календаром, биће прилагођене и реализовани у зависности од 

епидемиолошке ситуације и стручног упутстава од стрене Министарства просвете. 
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

-Разматрање Извештаја о ГПРШ за шк. 2019/20. и                    

-Извештаја директора за шк. 2019/20 

-Разматрање ГПРШ за школску 2020/21, план рада 

Наставничког већа, планови и програми стручних већа, 
актива и тимова, шк.  календар- активности, задужења 

наставника у оквиру 40-часовне радне недеље и др.) 

-Подела задужења у оквиру 40 часовне радне недеље 

-Избор издавача уџбеника за изборну наставу и др. 

наставног материјала 

-Давање сагласности на распоред часова 

-Е -дневник 

-Текућа питања 

СЕПТЕМБАР 

Наставници 

Чланови тима за 

РПШ 

Педагог 

-Задужење за Дан школе 

-Текућа питања ОКТОБАР 

Директор 

Наставници, 

помоћни радници 

-Разматрање успеха и владање ученика на крају првог 

класификиационог периода и предлози мера за побољшање 
рада  

-Реализација редовне и осталих облика наставе 

-Подела задужења за попис инвентара  

-Текућа питања 

НОВЕМБАР 

Разредне старешине 

Сви запослени 
Директор 

-Подела задужења за прославу Св.Саве 
ДЕЦЕМБАР 

Директор 

Наставници 

 -Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта   

након одржаних одељенских већа 

-Реализација редовне и осталих облика наставе 

-Распоред активности за време зимског распуста 

-Извештаји стручних тимова, актива и разредних већа у 

првом полугодишту 

-Анализа одабраних уџбеника 
-Праћење примене развојног плана и вредновање рада школе 

-Извештај полугодишњег извештаја о раду школе и 

директора 

-Школска и општинска такмичења 

- Избор уџбеника 

- Е -дневник 

- Праћење реализације обогаћеног једносменског рада  

ЈАНУАР/ 
ФЕБРУАР 

 

Разредне старешине 

Педагог 

 

Директор 

Председници 

тимова 
Наставници 

Директор и педагог 

-Успех и дисциплина на крају трећег класификационог 

периода 

-Реализација редовне и осталих видова наставе 

-Анализа вођења педагошке документације (дневник, 

матичне књиге,.. ) 

- Задужења за извршење екаскурзије 

АПРИЛ 

Директор 

Разредне старешине 

Педагог 

-Верификација успеха и дисциплине ученика 8.разреда на 
крају другог полугодишта 

-Реализација редовне и осталих видова наставе 

ЈУН –ПРВА 

СЕДНИЦА 

Директор 
Наставници 
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-Избор ученика генерације 

-Организовање припремне наставе за ученике 8.разреда 

-Задужења за Школски програм 

-Подела задужења за завршни испит 

-Извештаји са реализованих екскурзија, излета  
- Анализа пробног завршног теста 

-Верификација успеха и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта 

-Реализација редовне и осталих видова наставе 

-Организовање и подела задужења за поправне и разредне 

испите и усвајање распореда испита 

-Организовање излета за запослене 

-Резултати са Завршног испита 

- Е -дневник 

- Анализа реализације обогаћеног једносменског рада 

ЈУН-ДРУГА 

СЕДНИЦА 

Разредне старешине 

Педагог 

Директор 

 

Председници 

тимова 

Директор 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 

- Разматрање резултата уписа ученика 8.разреда 
-Извештаји стручних тимова, актива и разредних већа 

-Избор кључне области за самовредновање 

-Формирање одељења и разматрање кадровске проблематике 

за наредну школску годину 

-формирање тимова 

-давање предлога маршута за излет и екскурзију ученика 

-Подела предмета на наставнике  

-Анализа припремљености школе за почетак нове школске 

године и предлог за набавку нових средстава 

-Упознавање са школским календаром 

-Предлог плана рада Наставничког већа у наредној школској 

години 
- Давање сагласности на распоред часова 

АВГУСТ 

Разредне старешине 

Педагог 

Директор 

Начин праћења: кроз записнике и увидом у документацију школе 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање плана и програма ПК 

Давање сагласности на ИОП 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 
 

Чланови ПК 

Директор 

Председник тима за 
РПШ 

Чланови ПК 

Директор,Тим за 

ИОП 

Извештаји о праћењу стручног усавршавања, 

самовредновања и развојног планирања и ИОП-а 

Праћење остваривања Школског програма 

НОВЕМБАР/ДЕ

ЦЕМБАР 

Чланови ПК 

Директор 

Праћење професионалног развоја запослених и 

упућивање на семинаре 

Праћење самовредновања школе 
Анализа успеха и дисциплине ученика 

Праћење развојног плана 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 

Постигнућа ученика 
План активности за ИОП- 2 пол. 

Анализа рада Тима за обез. Квалитета и развоја ус. 

ЈАНУАР/ 

ФЕБРУАР 

Директор 

Чланови ПК 

Председник тима за 
Самовредновање 

Педагог 

Председник тима за 

РПШ 
Директор 

Тим за ИОП 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 
Извештаји о праћењу стручног усавршавања, 

самовредновања и развојног планирања и  

ИОП-а  

МАЈ Директор 

Анализа реализације предшколског и школског 

програма образовно-васпитног рада 

Анализе рада свих стручних тимова, актива и 

разредних већа 
Самовредновање школе 

Реализација активности и задатака из развојног 

плана 
Опремљеност школе наставним средствима, услови 

рада школе,кадровска проблематика 

Професионални развој 
Постигнућа ученика 

Израда извештаја ПК-а 

Предлог плана ПК-а за наредну школску годину 

АВГУСТ 

Директор 

Педагог 
Чланови ПК 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 
ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ 
ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

-Формирање стручног већа за 

2020/2021.год.,бирање председника и заменика. 

- Доношење плана рада за стручни актив. 

- Анализа реализације наставе у току новонастале 

епидемиолошке ситуације, пандемије Ковид 19, 

(редуковање садржаја, договор око оцењивања, 

размена материјала..) 

-Разматрање и усаглашавање нових наставних 

планова и програма обавезне наставе и њихова 

реализација у току школске 2020/21. године 

 

- Договор око плана професионалне орјентације                                                                                     

-Изборна и целодневна настава након анкетирања 

родитеља 

-Израда распореда часова и договор са 

наставником енглеског и вероучитељем 

-Договор и одређивање термина за Дан отворених 

врата  за пријем родитеља 

- Израда програма и плана рада 

додатне,допунске,пројектне наставе,  писмених 

вежби, слободних, ваннаставних  активности и 

часа одељенског старешине. 

- Израда маршруте за једнодневни излет и договор 

са школама на нивоу општине 

-Снабдевеност уџбеницима и ђачким прибором и 

потребе наставних средства и додатне литературе 

-Израда плана пројекта “Основи безбедности деце“ 

- Договор око плана посете предметних наставника 

у 4. разреду 

-Израда програма Дечије недеље 

- -Израда плана угледних и огледних часова 

-Е-дневник- питања и одговори 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
  

Планирање 

Дискусија 

Праћење 

 

Руководилац 

Одељенског већа 

Одељенско веће 
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-Процена остварености постигнућа ученика након 

иницијалних тестирања 

-Идентификација ученика којима је потребно 

пружити помоћ кроз допунски и додатни рад и 

индивидуализацију 

-Обележавање Светског дана учитеља-Удружење 

кладовских учитеља 

-Упућивање ученика у секције према склоностима 

и особинама 

-Организација и извештај реализације програма 

Дечје недеље 

- -Планирање заједничког пројекта 

-Припреме за обележавање Дана школе 

-Израда програма  нижих разреда за Дан школе 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

Анкетирање 

ученика 

Припрема за Дан 

школе 

 

Наставници 

Педагог 

- Евалуација  садржаја припремно-предшколског 

програма 

-Процена остварености исхода и стандарда на крају 

првог класификационог периода 

-Идентификација ученика којима је потребна 

додатна подршка 

-Давање предлога за побољшање успеха и 

дисциплине ученика 

-Праћење напредовања ученика који прате 

пројектну/ допунску/додатну наставу, уче по ИОП-

у или индивидуализацији 

-Реализација часова предметне наставе за ученике 

четвртог разреда 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 
Анализа 

Евиденција 

Праћење 

Прикупљање 

информација 

Разговор 

 

Одељенске 

старешине.Чланови 

Стручног актива 

Педагог 

 

-Организација прославе Нове године 

-Извештај са семинара 

-Анализа ставова одељењске заједнице ученика 

нижих разреда  

-Похвале и награде,дипломе и успех  ученика на 

такмичењима, ликовним и литерарним конкурсима 

у првом полугодишту 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Извештавање 

Директор, 

Учитељи,наставниц

и 
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- Организација прославе Дана Светог Саве 

-Евалуација  садржаја припремно-предшколског 

програма 

- Процена остварености исхода и стандарда  

ученика на крају првог полугодишта 

- Активности за  побољшање успеха и дисциплине 

ученика 

- Праћење напредовања ученика који прате 

пројектну/ допунску/додатну наставу, уче по ИОП-

у или индивидуализацији 

-Анализа реализације целодневне наставе и 

румунског језика 

-Анализа одабраних уџбеника 

-Извештаји учитеља и координатора за пројекат “ 

Покренимо нашу децу“  за прво полугодиште 
Ј
А

Н
У

А
Р

/Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Анализа и обрада 

података 

Праћење 

Разговор 

Планирање, 

припремање за 

Дан Светог Саве 

Извештавање 

Васпитач 

Одељенско веће 

Одељењске 

старешине 

Руководилац 

Одељенског већа 

Тим за безбедност 

Педагог 

- Обележавање Дана жена 

-Извештај са семинара 

-Реализација часова предметне наставе за ученике 

четвртог разреда 

-Е-дневник-питања и одговори М
А

Р
Т

 
Прикупљање 

информација 

Изложбе-Панои 

ПрезентацијаИзв

ештавање 

Предметни 

наставници 

- Усвајање  садржаја припремно-предшколског 

програма 

- Процена остварености исхода и стандарда на 

крају трећег класификационог периода 

-Анализа резултата допунског /додатног рада 

ученика у настави 

-Давање предлога за побољшање успеха и 

дисциплине ученика 

-Утврђивање задужења наставника за 

организовање и реализацију екскурзије, бирање 

вође пута 

А
П

Р
И

Л
 

Анализа 

Евиденција 

Праћење 

Разговор 

Васпитач 

Одељенско веће 

Одељенске 

старешине 

Педагог 

Директор 

-Крос РТС-а, прва места и похваљени ученици 

-Сарадња са МЗ, Библиобусом 

-Планирање сарадње са другим школама на нивоу 

општине –Сусрети школа 

-Анализа сарадње са МУП-ом и реализованим 

часовима за ученике 4. и 1.разреда 

-Израда образложења за избор уџбеника за 3.разред 

M
A

J
 

Извештавање 

Евиденција 

Праћење 

Разговор 

Одељенске  

старешине 

Васпитач 

Педагог 

директор 
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-Другарска прослава ученика четвртог разреда 

-Евалуација  садржаја припремно-предшколског 

програма 

- Процена остварености исхода и стандарда  на 

крају другог полугодишта 

-Похвале и награде,дипломе и успех  ученика на 

такмичењима, ликовним и литерарним конкурсима 

у другом полугодишту 

- Анализа  остварености циљева и задатака 

једнодневног излета 

-Извештаји учитеља и координатора за пројекат “ 

Покренимо нашу децу“  за друго полугодиште 

-Упис приправаца и првака( сагледавање броја 

ученика и потребне документације) 

-Извештај са активности-Сусрети школа 

  

Ј
У

Н
 

   

 

 

Извештавање 

Васпитач 

Одељенске  

старешине 

Одељенско веће 

Директор 

Педагог 

Координатор 

програма 

- Процена остварености постигнућа ученика након 

завршних тестирања 

-Процена остварености постигнућа ученика на 

крају школске године 

-Анализа и извештавање о раду Стручног већа у 

школској 2019./2020. 

-Предлог плана рада већа за наредну школску годину 

 

А
В

Г
У

С
Т

 Анализа и обрада 

података 

Извештавање 

Руководилац 

Стручног већа 

Одељењско веће 

Педагог 

Светлана Шћопуловић, Председник стручног већа разредне наставе 
 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ВЕШТИНА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020./21. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 
АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активност

и 

Начин 

праћења и 

реализације 

Септембар 

Октобар 

-Избор председника Стручног већа вештина и способности 
Чланови 

тима 

К
р

о
з 

 з
а

п
и

с
н

и
к

е
  
и

  
и

зв
е
ш

т
а
је

 

с
р

т
у
ч

н
о
г
т
 в

е
ћ

а
 

Д
и

ск
у

си
је

, 
и

н
ф

о
р
м

и
са

њ
е,

 

и
зр

ад
а 

п
ан

о
а 

-Усвајање плана рада за 2020/21. 

-Анализа реализације наставе у току новонастале 

епидемиолошке ситуације, пандемије Ковид 19, (редуковање 

садржаја, договор око оцењивања, размена материјала..) 

- Разматрање и усаглашавање нових наставних планова и 

програма обавезне наставе и њихова реализација у току школске 

2020/21. године 

 

-Предлог маршруте за екскурзије ученика 

 -Учешће у организацији прославе Дана школе 
- Организовање обавезне допунске,додатне наставе и секција 

-набавка нових наставних средстава 

Сви 

запослени 

Чланови 

тима 
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Новембар 

Децембар 

-Усвајање записника са претходног састанка 

  -Договор око припреме за учешње на предстојећим 

такмичењима 

  -Текућа питања 

  -Корелација између предмета 
  -Планирање стручног усавршавања наставника 

  - Анализа успеха 

Чланови 

тима, 

директор, 
педагог 

Јануар 
-Усвајање записника са претходног састанка 

 Усвајање програма за прославу Дана Светог Саве 

Чланови 

тима, 

Сви 

запослени 

Фебруар 

Март 

-Усвајање записника са претходног састанка 

--Анализа изабраних уџбеничких комлета 

  --Информисање о такмичењима 

  -Информисање о стручним семинарима 

  -Извештај и дискусије о темама са семинара 

  -Учешће у организацији прославе Дана жена 

Чланови 

тима 

Чланови 

тима и 

Ученички 

Парламен

т 

Април 

Мај 

  -Усвајање записника са претходног састанка 

  -Анализа рада ученика и њиховог напредовања 

  -Текућа питања  
  -Анализа резултата са такмичења критеријума у оцењивању 

  -Анализа сарадње са стручним сарадницима 

-Разматрање потребе за новим наставним средствима 

Чланови 
тима и 

педагог 

Јун 

Август 

-Усвајање записника са претходног састанка 

  -Анализа успеха  и владања ученика 

  -Анализа рада стручног  већа и доношење плана рада за 

наредну школску годину 

  -Текућа питања 

  -Усклађивање планова и програма за следећу школску годину 

Чланови 

тима, 

стручна 

већа и 
педагог 

 
 

ЗАДУЖЕНИ: 

Радица Ружојевић.председник, наставник музичке и ликовне културе 
Дарко Поповић, члан, наставник технике и технилогије, информатике и рачунарства 

 Турановић Ненад, члан, наставник физичког и здравственог васпитања 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

     Ненад Лукић - координатор Актива, наставник српског језика 

     Милан Стојановић –члан, наставник историје 

     Светлана Шћопуловић -члан, професор разредне наставе 

 

Усвајање Плана рада за 2020/21. 

С Е П Т Е М Б А 

Р 

Евидентирање 

Конституисање 

органа 

Израда планова 

Сви чланови 

актива 

Преглед  Годишњих/ глобалних и месечних/ 

тематских планова наставника 

Слободне активности и секције 

Предлог програма екскурзија 

Анализа реализације ваннаставних активности 

ученика 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

Анализа                  

дискусија              

информисање 

Сви чланови 

актива 

Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма за област „Школски програм 

и годишњи план рада“ 

Извештај на крају првог полугодишта 

Праћење  најновијих измена у Наставном плану 

и програму 

АПРИЛ 

Евидентирање; 

''Параграф лекс'' 

или сајт ЗУОВа; 

Анализа 

Сви чланови 

актива Сарадња са Тимом за РПШ 

Допунска настава 

Анализа извештаја самовредновања – 

“ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ” 

М А Ј                    

ЈУН 

Анализа                 

Дискусија 

Сви чланови 

актива 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  48  

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Усвајање Плана рада за 2020/21. 

2.  Анализа реализације наставе у току 

новонастале епидемиолошке 

ситуације, пандемије Ковид 19, 

(редуковање садржаја, договор око 

оцењивања, размена материјала..) 

3. Разматрање и усаглашавање нових  
    наставних планова и програма 

     обавезне наставе и њихова     

реализација у току школске 2020/21. 

године 

3. Обележавање светског Дана 

писмености 

4. Идентификовање ученика за додатну и 

допунску наставу и слободне 

активности 

5. Идентификовање ученика са посебним 

потребама и прилагођавање програма 

6. Набавка наставних средстава 

7. Распоред писмених задатака, 

контролних вежби и иницијалних 

тестова 

8. Стручно усавршавање наставника 

Септембар 

Евидентирање 

Конституисање органа 

Набавка потребних 

средстава 
Класификација ученика 

Сви чланови 

актива, педагог, 

директор 

1. Обележавање Дечје недеље 

2. Припреме за  Дан школе 
Октобар 

Планирање прославе 

Дечје недеље и Дана 

школе 

Сви чланови 

актива и педагог 

1. Анализа успеха у настави на крају I 

тромесечја 

2. Пердузимање мера за побољшање рада 

и успеха ученика 

3. Прослава Дана школе 

Новембар 

Анализа 

Праћење 

Реализација 

Сви чланови 

актива, педагог 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

I полугодишта 

2. Учешће у припреми и прослави Дана 

Светог Саве 

Јануар 

Анализа 

Евидентирање 

Презентација 

ПрославаДанаСветогСаве 

Сви чланови 

актива, педагог 

1. Организовање припрема за предстојећа 

такмичења 

2. Анализа изабраних уџбеничких 

комлета 

Фебруар 
Планирање 

Дискусија 

Свичланови 

актива, педагог 
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3. Извештаји с посећених семинара 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају III класификационог периода 

2. Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима и пробном завршном 

испиту 

3. Обележавање Дана планете Земље 
4. Светски дан писмености 

5. Угледни часови 

Април 

Анализа 

Евиденција 

Израда паноа, постера 

Праћење 

Презентација, радионица 
 

Сви чланови 

актива, педагог 

 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

II  полугодишта  

2. Предлог за посебне дипломе на крају 8 

разреда 

3. Анализа резултата са завршног испита 

3. Договор око израде плана рада за 

следећу школску годину 

4. Израда извештаја стручног већа 

друштвених наука и његова анализа 

Јун 

Анализа 

Дискусија 

Евиденција 

Сви чланови 

актива, педагог 

  

Задужени: 

Бобан Радуловић – председник , наставник географије 

Ненад Лукић – члан, наставник српског језика 

Љиљана Костандиновић - члан, наставник енглеског језика 

Милан Стојановић - члан, наставник историје 

 

Начин праћења: кроз записнике са састанака 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА РЕАЛИЗАТОРИ 

1.Усвајање Плана рада Већа за школску 2020/21. год. 

2. Анализа реализације наставе у току новонастале 

епидемиолошке ситуације, пандемије Ковид 19, (редуковање 

садржаја, договор око оцењивања, размена материјала..) 

Разматрање и усаглашавање нових наставних планова и 

програма обавезне наставе и њихова реализација у току 

школске 2020/21. године 

3.Организовање часова додатне, допунске наставе и секција за 

школску 2020/21. годину 

4.Договор око одржавања угледних часова 
5.Распоред писмених, контролних вежби и иницијалних 

тестова 

6. Предлог маршруте за екскурзије ученика 

7. Анализа резултата са завршног испита 

IX 

Наставници 

математика, биологије, 

физике и хемије 

1.Анализа успеха на крају првог полугодишта, 

2.Проблеми у реализацији обавезне наставе, секција, додатне и 

допунске наставе и начини за њихово решавање  

3.Анализа угледних часова 

4.Стручно усавршавање наставника у току зимског распуста и 

другог полугодишта 

I 

Наставници 

математика, биологије, 

физике и хемије 

1.Избор литературе за наредну школску годину и евалуација 

уџбеничких комплета 

2.Такмичење ученика – избор кандидата и анализа календара 

такмичења 

II 

Наставници 

математика, биологије, 

физике и хемије 

1.Анализа резултата постигнутих на такмичењима у току 
школске 2019/20године,  

2.Предлог за доделу посебних диплома за ученике осмог 

разреда, 

3.Анализа угледних часова 

V 

Наставници 

математика, биологије, 

физике и хемије 

1.Анализа успеха на крају другог полугодишта 

2.Анализа рада Већа у току школске 2019/20године 

3. Анализа рада у редовној, додатној, и допунској настави и 

слободним активностима 

4.Предлози за награђивање ученика 

5.Провера остварености стандарда постигнућа ученика 

6.Избор председника Стручног већа за нову школску годину 

VI 

Наставници 

географије, историје, 

биологије, физике и 

хемије 

 

Задужени: 

Ивана Стојановић,  председник, наставник математике 

Миодраг Новаковић, члан, наставник физике и хемије 

Дарко Точаковић, наставник биологије, члан 

Начин праћења: кроз записнике са састанака 
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ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНЕ 

Време 

реализације 
Активности/ теме,садржаји 

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације/ 

сарадници 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 1. Именовање председника и заменика тима за 

међупредметне компетенције и предузетништво за 

шк. 2020/21.г. 
2. Доношење плана тима за шк. 2020/21.. 

3. Пројектна настава – упознавање и планирање 

доношење 

одлука  и 

договор. 

Тим, 

учитељи, 

наставници 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

  

1.Пројекат за ученике млађих разреда: Подстицање 

финансијске писмености код деце 1 

Планирање  и  

реализација и 

евалуација 

пројекта 

Тим, ученици, 

родитељи 

стручњаци 

JА
Н

У
А

Р
 

1. Анализа пројектне наставе у петом разреду . 

Проблеми,предлози, сугестије,размена искустава 

наставника предметне наставе  

2. Анализа одржаних  радионица и изложби дечијих 

радова и примена информационих технологија у 

промоцији предузетништва 

Анализа , 

извештавање, 

дискусија 

Тим, ученици 

учитељи, 

наставници 

А
П

Р
И

Л
 

1. Размена искуства наставника који реализују 

пројектну наставу на територији општине Кладово. 

2. Стручно усавршавање наставника, могућност 

присуствовања семинарима  на нивоу општине  

дискусија 

о  текућим 

питањима, 

извештавање 

Тим, 

наставници из 

других школа, 

предавачи, 

Удружење 

кладовских 

учитеља 

ЈУ
Н

 

1.  Анализа рада и извештај рада тима 

2. Предлог  тема за реализацију пројеката у 
наредној школској години 

Извештавање,ди

скусија, 

презентовање 

 

Тим,  учитељи 

првог и 

наставници 

петог разреда 

 

Задужени: 

Снежана Шолкотовић,координатор, професор разредне наставе 

Дарко Точаковић, члан, наставник биологије 

Миодраг Новаковић, наставник физике и хемије 

 

 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  52  

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације / 

сарадници 

Септембар 

- конституисање Тима, 

- законске основе за конституисање Тима, 

- права и обавезе чланова Тима, 

Договор 

Разматрање 

Дискусија 

Усвајање 

директор, 

секретар, 

чланови Тима 

Октобар / 

Јун  

 

-учешће у пројектима ради  обезбеђивања потребних 

средстава за финансирање школе и побољшања 

материјално-техничких ресурса са циљем јачања угледа и 

положаја школе у окружењу 

- праћење остваривања Школског програма, Развојног 

плана школе и Годишњег плана рада школе 

-  праћење стручног усврашавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника у петогодишњем циклусу 

-праћење и вредновање остваривања активности 

обогаћеног једносменског рада 

- анализира извештаје о успеху и дисциплини на крају 

класификационих периода, и праћење примене мера у 

циљу бољих постигнућа и напредовања ученика 

- набавка наставних средстава и опреме у складу са 

Нормативима, 

- анализа учешћа ученика на такмичењима од школског до 

републичког нивоа и предлагање активности и мера у 

циљу анимирања ученика да узму веће учешће у 

такмичењима, 

- анализирање резултата пробног завршног испита и 

завршног испита, 

Разматрање 

Анализа 

Предлагање 

Дискусија 

Усвајање 

 

 

директор, 

секретар, 

чланови Тима 

 

Август 

- Извештај о реализацији Плана за унапређивање квалитета 

рада Школе у школској 2019/2020 години; 

- израда Плана за унапређивање квалитета рада Школе за 

школску 2020/2021 годину; 

  

Зорица Стевановић, координатор , професор разредне наставе 

Ненад Лукић, члан, наставник српског језика 

Бобан Радуловић, члан, наставник географије 

Ивана Конаковић, члан Савета родитеља 

Лука Јовановић, члан Ученичког Парламента 

Горан Шолкотовић члан јединице локалне самоуправе 
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ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

Конституисање тима Наставничко 

веће,координат

ор,педагог 

Септембар 

2019 

Записник са 

Наставничког 

већа 

подела задужења, 

подсећање чланова Тима 

на методологију рада 

матична 

школа 

Израда плана 

активности 

самовредновања за 

школску 2019/2020. г. 

Координатор 

тима 

Представници 

новоформиран

их тимова 

Септембар 

2019 

Евиденција 

тима 

формирање подтимова, 

избор узорка, 

дефинисање 

инструмената, временска 

артикулација активности 

матична 

школа 

Израда инструмената Чланови 

тима,педагог 

Октобар 2019 

Евиденција 

тима, 

педагошка 

евиденција и 

друго 

дефинисање индикатора, 

креирање упитника, 

штампање и умножавање 

матична 

школа 

Прикупљање података Чланови тима 

Новембар 2019 

Евиденција 

тима, 

извештај са 

Н.В. и Ш. О. 

анкетирање ученика, 

родитеља и запослених, 

увид у документацију 

матична 

школа и 

издв. 

одељење 

Обрада података Чланови 

тима,педагог 

Децембар 2019. 

– јануар 

2020. 

Евиденција 

тима 

сумирање резултата за 

сваку интерсну групу, 

припрема матрице за 

статистичку обраду, унос 

података, статистичка 

обрада, шптампање 

обрађених табела 

матична 

школа 

Анализа података Чланови тима 

Март- Април 

2020. 

Евиденције 

тимова 

преглед и упоређивање 

резултата према 

инструментима, 

интересним групама и 

подручјима кључне 

области 

матична 

школа 

Писање извештаја Координатор,п

едагог 
Мај 2020 

Евиденција 

тима, 

извештаји, 

огласна табла 

опис нивоа остварености 

сваког показатеља, јаких 

и слабих страна 

матична 

школа 

Писање акционог плана Тим 
Јун 2020 

Евиденција 

тима 

одређивање приоритета, 

циљева и активности 

матична 

школа 

Извештавање 

интересних група 

Координатор 

Август 2020. 

Евиденција 

тима, 

извештаји о 

раду 

израда писаних 

извештаја или 

презентације 

матична 

школа 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ЗАНИМАЊЕ    КОГА  ПРЕДСТАВЉА 
Љиљана Костандиновић Наставник енглеског језика  Школа 

Ненад Турановић  Наставник физичког васпитања Школа 

Дарко Поповић  Наставник технике и технологије Школа 
Драгана Стојковска  Наставник француског језика  Школа 

Данијела Фасујевић  Стручни сарадник педагог  Школа 

Јасмина Драгановић  Представник Савета родитеља 

Марина Бибесковић  Представник ученичког парламента 
 

Начин праћења: кроз записнике са састанака, извештаје, упитнике, анкете, разговоре, књиге 

дежурстава 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Предмет 

самовредновања 

Стандарди Активности Време Носиоци 

активности 

Инструменти и 

технике 

самовредновања 

Докази 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 1: 

ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 

праћење,анкетирање,анализа 
увид у извештај тимa 
школски програм  
увид у педагошку 
документацију наставника, 
увид у извештај тима за 
развојно планирање 
увид у документацију 

стручних већа, тимова, 
Савета родитеља, ученичког 
парламента, извештаја 
интервју 

током 
целе 
школске 
године 

чланови 
тима,педагог 
директор 
наставници 

посматрање 
(протоколи за 
праћање) 
анкетирање (анкете, 
упитници) 
интервјуисање ( 
разговори) 
анализирање 

документације 
(извештаја, 
записника) чек листе 
 
 
 

непосредан 
увид у 
документацију 
стручних већа, 
тимова, 
ученичког 
парламента, 
Савета 

родитеља; 
упитници, 
анкете. 
 

1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.4. 
1.2.5. 

 
 

праћење,анкетирање,анализа 
увди у годишнји план рада 
школе 
увид у извештаје тимова 
увид у педагошку 
документацију наставника 

увид у извештај тима за 
самовредновање, тима за 
развојно планирање, тима за 
школски програм 
увид у извештај тима за 
обезбеђивање квалитета и 
развој установе 
увид у извештаје већа 
 

током 
целе 
школске 
године 

чланови 
тима,педагог 
директор 

посматрање 
(протоколи за 
праћање) 
анкетирање (анкете, 
упитници) 
интервјуисање ( 

разговори) 
анализирање 
документације 
(извештаја, 
записника) чек листе 
 

непосредан 
увид у 
педагошку 
документацију, 
извештај, 
протокол за 

посматрање 
школског часа, 
анкете, 
упитници 
електронски 
дневник 
школски 
програм, 
развојно 

планирање, 
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извештај тима 
за 
самовреднова 
ње, иввештаји 
тимова, 

годишњи план 
рада школе, 
извештаји 
стручних већа 

3.3. 
1.3.1 
1.3.2 

1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.5. 
1.3.6 

праћење,анкетирање,анализа 
увид у дневне припреме 
наставника као и у 

оперативне и голобалне 
планове 
увид у електронски дневник 
увид у педагошку 
документацију наставника 
где прате постигнућа и 
напредовање ученика 

током 
целе 
школске 

године 

чланови 
тима,педагог 
наставници 

анкетирање (анкете, 
упитници) 
интервјуисање ( 

разговори) 
анализирање 
документације 
(извештаја, 
записника) чек листе 

непосредан 
увид у 
оперативне и 

глобалне 
планове као и 
дневне 
припреме 
наставника, 
упитници, 
анкете. 
електронски 
дневник 

 праћење анкетирање,анализа 
 

током 
целе 
школске 
године 

чланови 
тима,педагог 
наставници 

посматрање 
(протоколи за 
праћање) 
анкетирање (анкете, 
упитници) 
интервјуисање ( 
разговори) 

анализирање 
документације 
(извештаја, 
записника) чек листе 

непосредан 
увид у 
записнике 
стручних већа, 
тима за 
професионални 
развој 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ, 

школске 2020/21.године 

 

  

Задаци Активности Носиоци 
Вре

ме 
Критеријум успеха 

Инструмент 

праћења 

1. Састанак Актива за 

РП и доношење плана 

рада за школску 

2020/2021. годину  

Анализа 

примарних 

задатака и 

састављање 

акционог плана 

РП 

Координа

тор,  

се
п

те
м

б
ар

 

Чланови актива су  

информисани о планираним 

активностима у току ове 

шк.године 

План актива за 

2020/21. 

2. Расподела задужења 

међу члановима,бирање 

координатора актива Избор 
записничара и 

расподела 

задужења 

Записнича

р 

Извршена расподела 

задужења и направљен 

договор о динамици 
састајања актива 

Записник са 

састанка актива 

3. Израда и усвајање 

акционог  плана рада  

за 2020/21. чланови 

актива 

Израђен годишњи Акциони 

план развојног планирања 

Акциони план рада  

4.Усклађивање 

активности са Тимом за 

самовредновање 

Прикупљање 

података о 

реализацији 

активности 

задужени 

за 

предметне 

наставник

е; 

задужени 

за 

учитеље,и

нформати
чар 

Прикупљени подаци о 

самовредновању за кључну 

област постигнућа ученика 

Записник са 

састанака Тима за 

Самовредновање и 

развојно планирање 

Израђен годишњи план 

стручног усавршавања наше 

школе у и изван установе 

Акциони план 

развојног планирања 

5.Презентовање  и 

праћење активности 
реализације РП на сајту 

школе и фб страници 

Прикупљање 

података о 
реализацији 

активности 

информат

ичар 
,директор 

школе 

к
о
н

ти
н

у
и

р
ан

о
 

Објављивање важних 
активности  

Сајт ОШ" Хајдук 

Вељко" Корбово и 
фејсбук страница 
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6. Евиденција и 

обавештавање ПК, 

ШО,НВ, СР о 

активностима РП 

Учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

достављају 

Активу: доказе: 

фотографије, 

извештаје, 

сертификате, 

уверења, 

потврде...о 
активностима 

Директор,

родитељи      

Постоји евиденција о 

стручном усавршавању у 

електонском облику и у 

папиру 

Електронска база и 

папирна 

документација, 

фотографије, 

извештаји, 

сертификати,... 

7. Реализација 

активности РП 

За све  учитеље, 

наставнике и 

стручне 

сараднике 

постоји 

документација 

која се 

допуњава и 

евалуира 

Учитељи 

Наставни

ци 

Стручни 

сарадници Постоји електронска база 

података о активностима,у 

школи  

Увид у електронску 

базу и портфолије 

(фасцикле са 

документацијом) 

8.Извештај о раду 

актива за прво и друго 

полугодиште 

Анализа 

остварености 

активности 

развојног плана 

планираног за 

прво и друго 

полугодиште  

Координа

тор 

ја
н

у
ар

  
и

 а
в
гу

ст
 

Реализоване активности 

кроз свих седам кључних 

области и израђени 

извештаји. 

Извештај стручних 

већа,тимова и 

актива. Записник са 
седница већа. 

Извештај о раду 

школе. Евалуација 

акционог плана, 

Извештај о 

остварености 

циљева и 

активности у 

школском развојном 

плану 

9.Евидентирање и 

праћење реализације 

Праћење 

реализације РП  

Учитељи 
Наставни

ци 

Стручни 

сарадници 

ја
н

у
ар

,ј
у
н

  

Сви учитељи, наставници и 

стручни сарадници 

реализују планиране 

активности. 

Извештај  директора  

о реализацији 

школског развојног 
плана,Електронска 

база и 

документација у 

папиру 
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10. Израда новог 

акционог плана за 

шк.2021/22 

Актив врши 

евалуацију 

развојног плана 

и подноси 

извештај о 

остварености 

плана . На 

основу 

извештаја и 

евалуације 

,израђује се 
нови  РП школе. 

актив  

ју
н

-а
в
гу

ст
 

Извршена евалуација 

акционог плана  развојног 

планирања 

Извештај о 

реализованим 

активностима које 

су планиране 

развојним планом  

на нивоу установе 

као извештаји 

самовредновања и 

вредновања рада 
установе 

 

Мургановић Сања,професор разредне наставе,председник  

Драгана Поповић, наставник енглеског језика, члан 

Дарко Поповић, наставник информатике и рачунарства, члан 

Дејан Флорић, члан Савета родитеља, 

Горан Шолкотовић, члан МЗ 

Никола Пражић, члан Ученичког парламента 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 2020/2021. 

 
 

ПЛАН ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.  Усвајање плана рада Одељенског већа за 2020/21.год. 

2.  Усвајање планова рада одељенског старешине, пројектне наставе,  

програм рада сарадње са родитељима, планова рада стручних већа и 

програм рада слободних и ваннаставних активности 

3.  Усвајање календара рада за школску 2020/21.годину 

4. Утврђивање распореда писмених провера ученика и распореда 

одржавања предметне наставе за ученике 4.разреда 

5. Идентификација ученика којима је потребно пружити помоћ кроз 

допунски и додатни рад 

6.  Разматрање измена и допуна плана за наставне предмете и 

ваннаставне активности за 2.разред 

7. Усвајање плана школског такмичења и недеље спорта 
8.  Разматрање и усвајање распореда часова 

9.  Набавка наставних средстава 

10.  Разматрање предлога програма излета 

11.   Договор око организације културно-уметничког програма за Дан 

школе 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Планирање 

Дискусија  

Праћење 

ангажованост и 

активности  

разговори 

дискусије 

договарање 
разматрање 

презентовање 

 

Руководилац 

Одељенског већа 

Чланови одељењског 

већа 

Директор 

Педагог 

Вероучитељ 
Наставник енглеског 

језика 
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1.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

клаксификационог периода 

2.  Реализација    наставе 

3.  Анализа рада и утврђивање смерница за даљи рад на побољшању 

успеха и дисциплине 

4. Договор око организације културно-уметничког програма за Светог 

Саву 

 

 

НОВЕМБАР 

Анализа 

Евиденција 

Праћење 

Прикупљање 

информација 

Разговор 

Одељенске 

старешине.Чланови 

Стручног актива 

Педагог 

Васпитач 

1.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

2.  Анализа реализације редовне, изборне, додатне-допунске, пројектне 

наставе, ваннаставних и слободних активности 

3.  Анализа рада и утврђивање смерница за даљи рад на побољшања 
успеха и дисциплине ученика 

4.  Текућа питања 

 

 

ЈАНУАР 

Анализа и 

обрада 

података 

Праћење 

Разговор 
Планирање, 

Извештавање 

Васпитач 

Одељенско веће 

Одељењске старешине 

Руководилац 

Одељенског већа,Тим 

за безбедност 
Педагог 

Вероучитељ 

1. Анализа и избор одабраних уџбеника 

2. Стручна предавања 
ФЕБРУАР 

-разговори 

-дискусије 

-договарање 

Предавање 

Чланови одељењског 

већа 

Директор 

Педагог 

Вероучитељ 

Наставник енглеског 

језика 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају трећег  класификационог 

периода 

2.  Реализација наставе 

3.  Анализа рада и утврђивање смерница за даљи рад на побољшању 
успеха и дисциплине ученика 

4.  Планирање реализације програма излета 

5. Избор и анализа уџбеника за 3. разред 

 

АПРИЛ 

Анализа 

Евиденција 

Праћење 
Разговор 

Васпитач 

Одељенско веће 

Одељенске старешине 
Педагог 

Директор,вероучитељ 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта 

2. Анализа релизације редовне, изборне, допунске, додатне,пројектне 

натаве, ваннаставних и слободних активности 

3.  Извештај о реализованом излету  ученика 

4.  Анализа рада Одељењског већа 

ЈУН 

 

Извештавање 

Евиденција 

Праћење 

Разговор 

Одељенске  старешине 

Васпитач 

Педагог 

директор  

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године 

2.Анализа и извештавање о раду одељењског већа у школској 

2020/21.години 

3. Израда годишњег плана рада Већа за наредну школску годину 

4. Сагледавање броја ученика и формирање одељења 

5 .Анализа организационо-техничке опремљености школе и издвојених одељења за 
почетак рада  

 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

Извештавање 

Васпитач 

Одељенске  старешине 

Одељенско веће 

Директор 

Педагог 
Координатор програма 

 

 

ЗАДУЖЕНИ: 

Сања Мургановић, професор разредне наставе, 

Зорица Стевановић, професор разредне наставе, 

Ружа Kалиновић, наставник разредне наставе, 
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Снежана Шолкотовић, професор разредне наставе  

Сања Бобић, председник, 

професор разредне наставе 

Светлана Шћопуловић,  професор разредне наставе 

Лелица Бузгановић, 

васпитачица,  

Драгана Поповић, наставник 

енглеског језика 

Љиљана Костандиновић, наставник 

енглеског језика 

Дарко Јокић, наставник верске 

наставе 

Дијана Силвија Шолкотовић, наставник 

румунског језика 

 

 

Начин праћења: кроз записнике са састана
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 

ТЕМА ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

-Конституисање Одељењског већа виших разреда 

-Израда и усвајање плана рада Одељењског већа 
-Израда плана писмених задатака, писмених и контролних вежби за 
прво полугодиште 
- Разматрање предлога програма екскурзије 

-Израда плана угледних часова 

 

 
СЕПТЕМБАР 

 

Планирање 
Дискусија  
Праћење 

 

Руководилац 
Одељенског већа 
Одељенско веће 

-Процена остварености постигнућа ученика након иницијалних 
тестирања 
-Идентификација ученика којима је потребно пружити помоћ кроз 
допунски и додатни рад 
-Снабдевеност уџбеницима и ђачким прибором 
-Упућивање ученика у секције према склоностима и особинама 

-Припреме за обележавање Дана школе 

 

ОКТОБАР 

 
Анкетирање ученика 
Припрема за Дан 
школе 

 
Наставници  
Педагог 

-Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог 
класификационог периода 
-Реализација наставе 
-Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка 
-Давање предлога за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 

 

НОВЕМБАР 

Анализа 
Евиденција 
Праћење 
Прикупљање 
информација,разговор 

 
Одељенско веће 
Одељенске старешине 
 

-Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 
-Процена остварености постигнућа ученика на крају првог 
полугодишта 
-Реализација наставе 
-Давање предлога за побољшање успеха и дисциплине ученика 
- Израда плана писмених вежби за друго полугодиште 
- Анализа рада Одељењског већа у првом полугодишту и израда 

полугодишњег извештаја 

 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Анализа и обрада 
података 
Праћење 
Разговор 
 

 
Одељенско веће 
Одељењске старешине 
Руководилац 
Одељенског већа 
 

- Избор уџбеника за осми разред на период од годину дана 
-Избор уџбеника за седми разред на период од четири године MAРТ 

  

-Утврђивање успеха и владања ученика на крају трећег 
класификационог периода 
-Реализација наставе 
-Давање предлога за побољшање успеха и дисциплине ученика 
-Давање предлога за  задужења наставника за организовање и 
реализацију екскурзије 

 

АПРИЛ 

Анализа 
Евиденција 
Праћење 
Разговор 

 
Одељенско веће 
Одељенске старешине 
 

-Утврђивање успеха и владања ученика осмог разреда на крају другог 
полугодишта 

-Реализација (анализа) наставе 
-Предлози за похваљивање и награђивање ученика осмог разреда 
-Предлог за избор ученика генерације 

 

MAJ 

Извештавање Одељенски  старешина 
осмог разреда 

Одењељко веће 

-Утврђивање успеха и владања ученика разреда на крају другог 
полугодишта 
-Реализација (анализа) наставе 
--Предлози за похваљивање и награђивање ученика 

-Анализа реализоване екскурзије 

 

 

ЈУН 

 
 
Извештавање 

 
Одељенски  старешине 
Одељенско веће 

-Утврђивање успеха и владања ученика разреда на крају школске 
године 
-Процена остварености постигнућа ученика на крају школске године 
-Анализа и извештавање о раду Одељењског већа у школској 
2020/2021. 

 

АВГУСТ 

Анализа и обрада 
података 
Извештавање 

Руководилац 
Одељењског већа 
Одељењско веће 
Педагог 
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План рада Тима за инклузију за школску 2020/21. годину 
 

       Општи циљ: унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово отимално 

укључивање у редован образовно-васпитни рад и његово напредовање и 

осамостаљивање у вршњачком колективу 
 

Задаци Тима за инклузивно образовање 

1. Доношење плана и програма рада  

2. Организовање активности на основу програма 

3. Сарадња са интерресорном комисијом 

3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба 

за додатном подршком 

4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација 

5. Вредновање остварености и квалитета програма рада  

6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика 

7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју 

9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника 

 

САДРЖАЈ 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

 

1.Усвајање плана рада Тима за школску 2020/21.годину 

2.Упознавање чланова Тима са ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

3.Израда  педагошких профила и индивидуализованих 

начина рада за ученике за које је процењено да им је 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању. 

4.Предлози потребних наставних средстава за рад са 

ученицима по инклузивном програму 

 

 

Септембар-

октобар 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање, Тим за 

пружање додатне подршке, 

Педагошки колегијум 

 

 

 
1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Анализа,вредновање појединачних ИОП-а  

 

  Јануар-
фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Тим за инклузивно 
образовање, Тим за 

пружање додатне подршке, 

Педагошки колегијум 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Евалуација измењеног ИОП-а и планирање даљег рада са 

учеником који ради по измењеном програму 

(вредновање,допуне и измене ИОП-а) 

3.Евидентирање ученика којима је потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању 

 

Април 

Тим за инклузивно 

образовање, Тим за 
пружање додатне подршке, 

Педагошки колегијум 
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1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Вредновање реализације ИОП-а за ученике  са којима се 

радиоло  по измењеном програму 

3.Процена ефикасности индивидуализованих начина 

рада,односно прилагођеног ИОП-а (у зависности од исхода 

активности  у претходним месецима)  

4.Предлози за израду плана рада Тима за инклузивно 

образовање у школској 2021/2022. години 

 

Јун 

Тим за инклузивно 

образовање, Тим за 
пружање додатне подршке, 

Педагошки колегијум 

 

 

* С' обзиром на то да није могуће предвидети исход појединих активности ,план рада Тима за 

инклузију дат је оквирно, што значи да временска динамика рада  може бити другачија од наведене.   

 

Чланови  Тима за инклузију: 

 

Ивана Стојановић, наставник математике, координатор 

Ненад Лукић, члан, наставник   српског језика 

Зорица Стевановић, професор разредне наставе 

Дарко Поповић, члан, наставник технике и технологије 

Данијела Фасујевић, педагог 

предметни наставници, родитељи 

8. ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

                                               
ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

ОБЛАСТИ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

• Планирање набавке литературе за ученике, 

наставнике 

и стручне сараднике 

• Израђивање годишњег, месечних и оперативних 

планова 

• Планирање и  рад са ученицима у школској 

библиотеци 

• Израда програма рада библиотечке секције 

• Планирање развоја школске библиотеке и набавка 

 

 

 

СЕПТЕМБАР / 

ОКТОБАР 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

http://www.google.rs/imgres?start=345&hl=sr&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=c_i3US0mD6jnJM:&imgrefurl=http://www.ratkovukicevic.rs/?page_id=672&docid=c-Fjdr5y7u1BCM&imgurl=http://www.ratkovukicevic.rs/wp-content/uploads/2012/03/biblioteka1-300x275.png&w=300&h=275&ei=r9NMUeGLJIvmtQb7mIHQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:61,s:300,i:187&iact=rc&dur=625&page=17&tbnh=176&tbnw=219&ndsp=20&tx=120&ty=80
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библиотечке грађе потребне за реализацију 

наставе и образовно – васпитног рада 

• Упис ученика у школску библиотеку 

• Раздуживање са књигама које нису враћене у јуну 

и сређивање картотеке 

• Упознавање првака са библиотеком 

• Упознавање ученика са фондом библиотеке 

• Посета Сајму књига 

• Усмеравање ученика у правцу интересовања  за 

књиг 

 
 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

• Учешће у изради годишњег плана рада и 

самовредновања рада установе 

• Вођење библиотечког пословања, са увидом у 

наставне планове и програме рада школе 

• Одабирање и припремање литературе и друге 

грађе за разне образовно – васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и 

додатни рад, ваннаставне активности ученика и 

др.) 

• Коришћење сазнања и достигнућа савремене 

науке, научно проверене методе и рузултата 

сопственог истраживачког рада 

• Побуљшање информационе, медијске и 

информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 

 
 

 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

РАД СА 

НАСТИВНИЦИМА 

• Сарадња са наставницима на промоцији читања 

ради задовољства кроз све облике образовно – 

васпитног рада 

• Сарадња са наставницима у припремању ученика 

за самостално коришћење разних извора 

информација 

• Организовање наставних часова из појединих 

премета у школској библиотеци 

• Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко – сарадничког дела школске 

библиотеке 

• Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

• Систематско информисање корисника школске 

библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, о тематким изложбама 

 

 

 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

 
 

 

ДЕЦЕМБАР/ЈУН 
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у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама 

и јубилејима, и усмено или писмено приказивање 

поједних књига и часописа 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

• Упис нових чланова 

• Формирање секције „Млади библиотекари“  

• Припрема ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања и свих врста 

информација у настави и ван ње 

• Систематско обучавање ученике за употребу 

информационог библиотечког апарата, у складу са 

њиховим способностима и интересовањем 

• Пружање помоћи ученицима код учења ван школе 

и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима 

• Пружање помоћи ученицима у припреми и обради 

задате теме 

• Рад на развијању позитивног односа према читању 

(употреба лексикона, енцикопедија, речника и др.) 

и омогућавању претраживања и употреби свих 

извора и оспособљавању за самостално 

коришћење 

•  Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају 

библиотечку грађу, да развијају навику долажења 

у школску библиотеку и да узимају учешћа у 

њеним културно – просвентим активностима у 

складу са њиховим интересовањима и потребама 

• Подстицање побоњшања инфорационе, 

информатичке писмености ученика, развијањем 

истраживачког духа и критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности 

• Рад са ученицима у читаоници, у радионицама за 

ученике 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

 

 

 

 
 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСЕ 

ГОДИНЕ 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

• Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

 

 
 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

• Сарадња са стручним већима наставника, 

педагогом и директором школе у вези с набавнком 

и коришћењем књижне и некњижне грађе, те 

целокупном организацијом рада школске 

бибилиотеке 

• Информисање стручних већа, стручних сарадника 

 

 

 
 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 
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СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 
и директора о набавци нове стучне литературе за 

премете, дадактичко – методичке и педагошко - 

психолошке литературе 

• Припрема заинтересованих за реализацију 

изложби, креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја 

ако то дозволе материјални и фунансијски услови 

• Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне 

грађе за школску бибилотеку коју користе 

ученици, наставници и сручни сарадници 

• Припремање и организовање културних 

активности школе; обележавање значајних 

јубилеја везаних за школу и просвету 

ГОДИНЕ 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

• Рад у стручним тимовима у циљу промовисања 

школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

• Сарадња са другим школама, школском, народном 

и другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе 

• Сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе 

• Сарадња са просветним, научним, културним и 

другим установама (домовима културе) 

• Учешће у раду Друштва школских библиотекара 

Србије и других стручних друштава у локалној 

самоуправи 

 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

• Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској бибиотеци 

• Вођење документације о раду школске бибиотеке 

и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке у току школске године 

• Стручно усавршавање -  учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари 

 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
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Начин реализације и праћење: Библиотека ће имати радно време, а праћење ће се 

остварити кроз евиденију издавања књига  као и записнике о акцијама које је покренула 

библиотека 

Време реализације: Предвиђено је табелом            

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LXHqPXxIThT0EM&tbnid=AJbyR1KSHgm_SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://os-drenje.skole.hr/ucenici?news_id=39&ei=Od9MUd6FA4irOvr1gKAD&psig=AFQjCNG_4-pkHDLHMEQWOsNdxXO2kSKTkw&ust=1364078741287292
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

предвиђени 
сарадници 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Учествовање у припреми  

развојног плана установе, 

школског програма, плана 
самовредновања,индивидуалног 

образовног плана за ученике; као 

и делова Годишњег плана рада 

који се односе на посебне 
програме 
Учествовање у изради годишњег 

плана рада установе 
Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 
Припремање плана посете 

педагога часовима у школи 
Припремање Годишњег програма 

рада и месечних планова рада 
педагога, 
Пружање помоћи наставницима у 

реализацији образовно-васпитног 
рада у новонасталој 

епидемиолошкој ситуацији 

пандемија Ковид 19, изради 

планова допунског, додатног 
рада, плана рада одељењског 

старешине, секција 

АВГУСТ/ 

СЕПТЕМБАР 
 

 

 

 

 
ТОКОМ 
ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
 

наставници 
директор 
васпитач 

ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ, 
ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и 
вредновању образовно-васпитног 

рада установе и предлагање мера 

за побољшање ефикасности и 

успешности установе у 
задовољавању образовних и 

развојних потреба ученика; 

остварености стандарда 
постигнућа спровођењем 

квалитативних анализа 

постигнућа ученика 
Праћење и вредновање примене  

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

за ученике 

 

 
ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 
 

ОДЕЉЕНСКЕ 

СТАРЕШИНЕ 
 
ДИРЕКТОР 
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Учешће у изради  Годишњег 
извештаја о раду школе, а 

нарочито остваривања свих 

програма  образовно васпитног 
рада и програма стручних органа 

и тимова, превентивних 

програма, рада педагошке 

службе, сарадње са породицом,и 
прилагођавање образовно – 

васпитног процеса према Плану 

реализације наставе у случају 

непосредне ратне опасности, 

ратног стања, ванредног стања 

или других ванредних 

ситуација и околности за 

основну школу 

 
Учествовање у  истраживањима 

која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе 
(квалитативном анализом 

добијених резултата) 
Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на 

класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово 

побољшање, 
Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и 
пријемним испитима за упис у 

средње школе, 
Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 
решења за побољшање школског 

успеха 
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РАД СА 
НАСТАВНИЦИМА 

Рад на процесу подизања 

квалитета нивоа ученичких знања 

и умења 
Анализирање реализације 

праћених часова редовне наставе 

у школама и других облика 

васпитно-образовног, односно 
образовно- васпитног рада 

којима је присуствовао и давање 

предлога за њихово унапређење, 
Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника, 
Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената 
оцењивања ученика 
Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака 
професионалне оријентације и 

каријерног вођења и 

унапређивање тога рада, 
Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и 

примера добре праксе, излагања 
на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним 

скуповима и родитељским 
састанцима, 
Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа 
одељењске заједнице, 
Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње 
са породицом 

ТОКОМ 
ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
 

НАСТАВНИЦИ 

РАД СА ДЕЦОМ, 

ОДНОСНО 

УЧЕНИЦИМА 

Испитивање детета уписаног у 

основну школу, 
Праћење дечјег развоја и 
напредовања, 
Праћење оптерећености ученика 

(садржај, време, обим и врста и 
начин ангажованости детета 

односно ученика) 
Пружање подршке и помоћи 

ЈУЛ 
 

 
ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 
ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
 

УЧЕНИЦИ 
РОДИТЕЉИ 
ОДЕЉЕНСКЕ 
СТАРЕШИНЕ 
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ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

организација, у савладавању 
градива и прилагођавању 

новонасталој епидемиолошкој 

ситуацији 
Идентификовање и рад на 
отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању, 
Рад на професионалној 
оријентацији ученика и 

каријерном вођењу 
Пружање помоћи и подршке 
укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација 
Промовисање, предлагање мера, 
учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова 

живота 
Учествовање у изради 

педагошког профила детета, 

односно ученика за децу односно 

ученике којима је потребна 
додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 
Анализирање предлога и 
сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 
Учествовање у појачаном 
васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржава 
одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостане са 

наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожава 

друге у остваривању њихових 

права 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података од 

родитеља, односно старатеља 

који су  од значаја  за упознавање 
ученика и праћење његовог 

развоја, 
Саветодавни  рад са родитељима, 

односно старатељима  ученика 
који имају различите  тешкоће у 

развоју, учењу и понашању, који 

се школују по индивидуалном 
образовном плану, чија су деца у   

акцидентној  кризи. 
Подршка јачању родитељских 
васпитних компетенција, 

нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама 

њихове деце 
Саветодавни  рад и усмеравање 

родитеља, односно старатеља 

чија деца врше повреду правила 
понашања у школи и којима је 

одређен појачани васпитни рад, 
Учествовање у реализацији 
програма сарадње установе са 

родитељима, односно 

старатељима ученика (општи и 

групни, односно одељењски 
родитељски састанци и друго), 
Сарадња са саветом родитеља, по 

потреби, информисањем 
родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на 

савету, 

ТОКОМ 
ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
 

РОДИТЕЉИ 
 
ОДЕЉЕНСКЕ 

СТАРЕШИНЕ 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ 

Сарадња са директором на 
пословима који се тичу  

обезбеђивања ефикасности, 

економичности  и 
флексибилности образовно-

васпитног рада  установе, а 

нарочито у вези са: распоредом 

рада, поделом одељенског 
старешинства и друго. 

Предлагање нових 

организационих решења 
образовно-васпитног рада, 
Сарадња са на припреми 

докумената установе, прегледа, 

ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 
 

ДИРЕКТОР 
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извештаја и анализа; у 

организовању трибина, 

предавања, радионица за 
ученике, запослене, родитеље, 
Сарадња са директором по 

питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, 
односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Учествовање у раду 

наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа и 
др.активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција), 
тима за ПО, Тима за 

самовредновање,Тима за 

инклузију 
Учествовање у раду стручних 
актива за развој школског 

програма и педагошког 

колегијума 

ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 
 

ПРЕДСЕДНИЦИ 

ТИМОВА И 

АКТИВА 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 
УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим 

установама које доприносе 
остваривању циљева и задатака 

васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада 
установе 
Сарадња са локалном заједницом 

и широм друштвеном средином 
за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и 

добробити ученика 
 

ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 
ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ ПО 

ПОТРЕБИ 

ПРЕДСТАВНИЦИ 

ОДРЕЂЕНИХ 
УСТАНОВА, 

ОРГАНИЗАВИЈА 

И УДРУЖЕЊА 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Стручно се усавршава праћењем 

стручне литературе и периодике, 
похађањем акредитованих 

семинара, разменом искуства и 

сарадњом са другим стручним 
сарадницима у образовању 
Припрема за све послове 

предвиђене годишњим 

АВГУСТ/   

СЕПТЕМБАР 
 

 
ТОКОМ 
ЦЕЛЕ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

РАЗРЕДНЕ 
СТАРЕШИНЕ У 

ЦИЉУ 

ПРИКУПЉАЊА 
ОДРЕЂЕНИХ 

ПОДАТАКА 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  74  

програмом и оперативним 

плановима рада педагога 
Прикупљање и на одговарајући 
начин чување и заштита 

материјала који садржи личне 

податке о ученицима 
Вођење евиденције, по потреби, о 
извршеним анализама, 

истраживањима,  психолошким 

тестирањима, посећеним 
активностима, односно часовима 

и др 
Стручни сарадник педагог се 
стручно се усавршава: праћењем 

стручне литературе и периодике, 

праћењем информација од 

значаја за образовање и 
васпитање на интернету; 

учествовањем у активностима 

струковног удружења 
(Педагошко друштво Србије) и 

на Републичкој секцији педагога 

и психолога Србије, похађањем 
акредитованих семинара, 

учешћем на конгресима, 

конференцијама, трибинама, 

осмишљавањем и реализацијом 
акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом са 
другим педагозима и стручним 

сарадницима у образовању. 
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9. ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
(ГЛОБАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ) 

 

Планови рада наставника се налазе у Архиви школе. 

 

 

П Л А Н О В И 

ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ЧОС 

 

ЕТАПНИ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ 

ШКОЛСКА 2020/21. година 

 
Етапе Теме Број радне недеље 

I Септембар-месец прилагођавања  

 

II 

 

Упознајем себе 

28.9-2.10. Ово сам ја;Моје тело; 

5-9.10.ДЕЧИЈА НЕДЕЉА; 

12-16.10.Моја породица;Моја кућа;Моја 

околина; 

19-23.10.Од куће до вртића;Другарство; 

26-30.10.Моје играчке 

 

III 

 

 

Стигла нам је јесен жута 

2-10.11.Јесен;Дарови јесени,Зимница 

16-20.11.Птице селице и станарице; 

23-27.11.Занимања  људи-лекар;Бринем о 

свом здрављу 

 

 

IV 

 

 

 

Упознајмо се са природом 
 

30.11-4.12.Електрицитет;Магнети;Како се 

ко креће; 

7-11.12.Домаће и дивље животиње 

14-18.12.Санкање;Зима 

21-25.12.Деда Мраз; 
28-30.12.Нова година  

V 
 

Наше радости 

11-15.01.Јужно воће-извор витамина;Кад 

славим рођендан;Кад нам дођу гости; 

18-22.01.Лепо  понашање;Лепе 

речи(хвала,извини,молим,изволи) 

25-29.01.Свети Сава;Учитељ 

 

VI 

 

Упознајемо,истражујемо 

17-19.02.Где живе животиње;Како  расту  

животиње; 

22-26.02.Шта осећам,шта осећаш  

 

VII 

 

Растем,сазнајем 

1-5.03.Моја мама;Мамин  празник; 

8-12.03.Како расту биљке;Где расту  

биљке; 

15-19.03.Весници пролећа;Пролеће 

22-25.03.Жива и нежива природа;Вода; 
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29-2.04.Кружење воде у природи; 

 

 
VIII 

 

 

 
 

Стигло је пролеће 

5-9.04.Ускрс 

12-16.04.Биљке;Воће;Поврће;Здрава храна; 

19-23.04.Какво је време;На излету;Чувам  
природу; 

26-29.04. . Ваздух;Сунчева светлост и 

топлота 

 

IX 

 

 

 

Путовање кроз годишња доба 

10-14.05.Дан,месец,година; 

17-21.05.Четири  годишња доба; 

24-28.05.Саобраћај;Путовања; 

31-4.05.Шта ћу  бити кад порастем;Моје 

жеље 

 

X 

 

Позвао је мај све бубе на чај 
У месецу  јуну утврђујемо научено кроз 

игру. 

 
 

ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

1. разред  (1 недељно, 36 годишње) 

 

  

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

-септембар 

− Поново у школи- 

повратак у школу-

Видео о понашању у 

школи за време 

пандемије 

− Ово сам ја 

− Моје име 

− Мој знак 

− Наши  дланови 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
-ПУ Кладово 

-октобар 

− Ово смо ми 

− Другарство је... 

− Домаћи задатак 

− Моја омиљена играчка 

− Моја омиљена игра 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
- родитељи 

-новембар − Бонтон није бадминтон 
-разговор 
 -дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици  



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  77  

− Ђачка торба, а у њој... 

− Реци ми реци огледалце.... 

− Наша соба 

-децембар 

− Наша радна соба 

− Наш радни сто 

− Наша учионица 

− У школи 

− На улици – Ја сам пешак 

-разговор  
-дискусија 
 

-одељењски старешина 
-ученици 
- библиотекар 

-јануар 

− У биоскопу ,позоришту 

− У продавници 

− За столом 

-разговор 
-одељењски старешина 
-ученици 

-фебруар 

− Више рада више знања 

− Динар по динар 

− Обрадуј маму, баку 

- едукативне 
радионице 
-разговор 
-дискусија 

-ученици 
- сарадници Завода за 

јавно здравље 
-одељенски старшина 

 
-март 
 

 

 

− Тужакање 

− „Лепа реч гвоздена врата 

отвара” 

− Љубомора 

− Кривица 

-едукативна 
радионица 
-разговор 
 

 

-одељењски старешина 
- ученици 

-април 

− Нећу‒хоћу 

− Шта нас вређа 

− Наш цвет другарства 

-разговор 
-дискусија 
 

-ученици 
-одељенски старешина 
 

 

-мај 

− Шта ценим код друга 

− Шта ценим код себе 

− Научио сам... 

− Заједничка кућа 

-едукативна 
радионица 
-разговор 

- ученици 
-одељенски старешина 

-јун − Желим да се представим -разговор 
-ученици 
-одељенски старешина 
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ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

2. разред (1 недељно, 36 годишње) 

 

 

Време 
реализације 

Активности 
Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

септембар 

- Поново у школи- повратак у школу-

Видео о понашању у школи за време 

пандемије 
-Наш знак одељења – стварамо знак 

одељења 
-Наши дланови – представљање себе 
-Мој страх – причамо о страху и како да 

превазиђемо страх 

-разговор 
-дискусија 

- 

одењенски  

старешина 
-ученици 

октобар 

 -Моји снови – o чему често сањамо 
-Моје жеље – које су нам жеље 
-Лица и осећања – наша осећања 
-Кад сам срећан 

-разговор 
-дискусија 

-одењенски  
старешина 
-ученици 

-Библиобус 

новембар 

-Д као другрство...– како да будемо 
добри другари  
-Семафор лепих речи 
-Како да будемо добри... – покажимо 
како да будемо добри једни према 

другима 
-Помози старијима – у којим све 
ситуацијама можемо да помогнемо 

старијима 

-разговор 
-дискусија 

-одељењски  

старешина 
-ученици 

-баке и деке 

децембар 

-Помоћ или нешто друго –шапутање на 

часу – да ли је помоћ или нешто друго 
-Мој портфолио – упознавање са 

портфолиом ученика 
-Дужности редара – које су дужности 
редара 
-Уредимо  учионицу – како да уредимо и 

чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи.Уређивање паноа 
-Дочекајмо Нову годину – припремили 

смо  одељенску приредбу и приказујемо 

родитељима 
-Дочекајмо Нову годину – припремили 

смо  одељенску приредбу и приказујемо 

родитељима 

-разговор 
-дискусија 

-одељењски  

старешина 
-ученици 
-редари 

јануар -Како смо прославили празнике – -разговор -одењенски  
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представом приказујемо одлике Божића 

и Божићних празника 
-Празници некада и сада – представљамо 
представом како се некад празник 

славило, а како сада 
-Кад порастем бићу... – шта ће бити кад 

порасту, шта деца воле 

-дискусија старешина 
-ученици 

вероучитељ 

фебруар 
-Кад старији говоре – поштујемо старије 

када говоре 
-Реч је....... – које су нам ружне навике 

-разговор 
-дискусија 

-одењенски  

старешина 
-ученици 

март 

- Честитка за маму, баку –правимо 

честитку за маму или баку поводом 

осмог марта 
-Изабран је....... – бирамо хигијеничара у 
одељењу, благајника... 
-Чувајмо здравље – како да сачувамо 

своје здравље 
-Бавимо се спортом – зашто је добро да 

се бавимо спортом 

-разговор 
-дискусија 

-одељењски  

старешина 
-ученици 

 

април 

-У сусрет пролећу – чувајмо природу  
-Форе и фазони – први април – Дан шале 
-Мобилни телефон – како и када  

користимо мобилни телефон  
-Хало ко је тамо? – како користимо 
телефон 

-разговор 
-дискусија 

-одењенски  
старешина 
-ученици 
родитељи 

мај 

-Како да користим компјутер – када и 

како користимо компјутер 
-Пратим црвени кружић – које емисије 

треба да гледамо на телевизији 
-Шта треба да читам – развијамо љубав 
према читању 

-разговор 
-дискусија 

-одењенски  

старешина 
-ученици 

јун 

-Научили смо – шта нам се највише 

допало на часовима одељенске заједнице 
током ове школске године 
- Желим да се представим – припремамо 

приредбу за крај школске године 
 

-разговор 
-дискусија 

-одењенски  

старешина 
-ученици 
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ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

3. разред (1 недељно, 36 годишње) 

 

 

Време 

реализације 
садржај начин носиоци 

СЕПТЕМБАР 

− Поново у школи- повратак у школу-

Видео о понашању у школи за време 

пандемије 

− Упознавање са планом рада за ову 

школску годину 

− Кућни ред у школи 

− Договор о организацији рада 

− Наше обавезе, наше одговорности 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

-Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

ОКТОБАР 

− У сусрет Дечијој недељи  

− Учешће у активностима Дечије 

недеље  

− Упознавање са Конвенцијом дечјих 

права 

− Радионица: Шта ћу да будем кад 

порастем 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

-

Драматизација 

-Креативност 

ученика 

-Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

глумци 

НОВЕМБАР 

− Учествујемо у прослави Дана школе 

− Шта замерам родитељима 

− Календар наших рођендана 

− Превилна исхрана 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

Драматизација 

-Креативност 

ученика 

-Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

родитељи 

ДЕЦЕМБАР 

− Агресивно испољавање и вређање 

других, претње, физички обрачуни, 

непожељног понашања 

− Болести прљавих руку 

− Породични и други празници 

− Весело одељенско дружење 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

презентација 

Драматизација 

-Креативност 

Ученици 

Наставници 

Медицинске 

сестре 
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ученика 

-Дечји радови 

ЈАНУАР 

− Разговор о првом просветитељу 

Светом Сави 

− Ведар одељенски састанак и зидне 

новине 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

Презентација 

-Креативност 

ученика 

-Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

родитељи 

ФЕБРУАР 

− Шта да учинимо да нам успех буде 

бољи 

− Гледали смо, интересује ме... 

− Како разрешити конфликт и помоћи 

другу када му је тешко  

− Лажи и ситне крађе прерастају у 

порок 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Драматизација 

Филм 

-Креативност 

ученика 

Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

МАРТ 

− Живот у одељењу – однос дечака и 

девојчица 

− Прихватање личних проблема као 

изазова за њихово решавање 

− 22. март –Дан вода 

− Чистоћа је пола здравља 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

-презентација 

-Креативност 

ученика 

-Дечји радови 

Ученици, 

Наставници, 

песник 

АПРИЛ 

− Кад имаш проблем... 

− Лепо понашање: на улици, у школи, 

породици, биоскопу... 

− Све што знамо о штетности 

никотина, алкохола и дроге 

− Дан планете Земље  

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

-презентација 

 -Креативност 

Ученици 

Наставници 
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 ученика 

-Дечји радови 

МАЈ 

−  Ругати се не значи шалити се 

− Лепа реч и гвоздена врата отвара – 

психолошка радионица 

− Развијање другарских и 

пријатељских односа 

− Како да сачувамо свет око себе 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

-

Драматизација 

-Креативност 

ученика 

-Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

ЈУН 
− Покажи шта знаш 

− Ведар одељенски састанак 

-Активности 

ученика и 

наставника 

-разговори  

Демонстрација 

Драматизација 

-Креативност 

ученика 

-Дечји радови 

Ученици 

Наставници 

 

ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

4. разред (1 недељно, 36 годишње) 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 
Тема – Ја и 

други 

- Поново у школи- повратак у школу-Видео о 
понашању у школи за време пандемије 

- Мој портфолио – презентовањепортфолија 

-  Ми смо тим-представљање одељења као 

тим 

-  Безбедност деце у саобраћају 

родитељи,       

ПС Кладово, 
Ученици, 

учитељ 

  

разговор 

-дискусије 

Објашњавање 

појмова и  појава 

 

 

Октобар  

-  Како да откријем своје способности– Кад 
порастем бићу… 

- Наши рођендани–

ученицисазнајудатумерођењасвојихдругова 
- Како да учимо –учекакодауче и 

стекнунавике у учењу 

родитељи 

ПС Кладово 

Ученици, 
учитељ 

Радионичарски рад 

Ангажовање 

ученика 

Активности 

ученика 

Креативности 
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- Мој рад и моје слободно време 

-  Полиција у служби грађана 
ученика 

Кооперативности 

ученика 

Новембар 

Тема- 
Бонтон 

-  Бонтон у учионици 

 - Поштујемо правила– поштујемоправила у 

школи 

-  Учимо о пријатељству .  Како неговати 
пријатељство 

-  Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола 

учитељи 

ПС Кладово 

Ангажовање 

ученика 

Активности 

ученика 

Креативности 

ученика 

Кооперативности 

ученика 

Децембар  

-  Тегла врлина. Толеранција према 

разликама 

-  Да ли смо испунили досадашњи циљ – 
анализапортфолија 

-  Заштита од техничко-технолошких 

опасности и природних непогода 

-  Новогодишња прослава 

ПС Кладово, 
Учитељ, 

родитељи 

Презентација 

Филм 

Пригодни,неформа

лни текстови 

Радови ученика 

Дискусије 

Активности 

ученика 

Јануар 

 

- Насиље као негативна појава 

-  Божић–какопрослављамоБожић 

-  Свети   Сава– правимо пано поводом 
Светог Саве  

родитељи, 
вероучитељ 

учитељи 

Писани и ликовни 

радови ученика 

Ангажовање 

ученика  

Презентација 

Креативност и 

актовност ученика 

у изради паноа на 

задате теме 

Фебруар  

- Дигитално насиље- Безбедно коришћење 
интернета и друштвених мрежа 

-  Здрава храна– посетамедицинскесестре; 

Квиз 
-  Здравље на уста улази– 

чиметребадасехранимо  

Учитељи, 

родитељи, 
медицинска 

сестра 

ПС Кладово 

Разговор, 

предавање, 

објашњавање, 

дискусија 

Презентација 

Радионичарски рад 

Радови 

ученика/ликовни, 

писани радови  

 

Март 

Тема-  Моја 

осећања и ја 

-  Честитка за маму, баку 
-  Пушење или здравље.Недеља здравих уста 

и зуба. 

-  Превенција и заштита деце од трговине 

људима 
-  Моја осећања  

Учитељ 

ПС Кладово 

Радионичарски рад 

Разговори, Писани 

радови 

Ликовно 

стваралаштво 
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Разговор  

Април 

 

-  Дан шале 

-  Дан позоришта 
-  Игре без граница  

родитељи 

Презентације 

Радионичарски рад 

Драматизација 

текста 

Ликовни радови 

Писани радови 

Мај  

- Заштита од пожара 
- Ускршњи вашар– 

припремамоштандзаУскрс 

-  Шта треба да  читамо– 
развијањељубавипремачитању 

- Моје четворогодишње путовање–

представљајусвојнајважнијидогађај у 

досадашњемшколовању 

Педагог, 

ПС Кладово, 
Вероучитељ, 

библиотекар 

Презентација 

Читање разних 

чланака, дискуксија 

Разговор 

Објашњавање 

Јун  

- Научили смо– представљамо свој 

портфолио 

- Желим да се представим–

припремамопрославузакрај 4.разреда 

,наставници, 

учитељ 

Демонстрација 

наученог 

Креативност 

ученика из разних 

области 
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ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

5.разред (1 недељно, 36 годишње) 

 
Здравствено васпитање на Часу одељењског старешине (14 часова) 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним 

знањима, вештинама, ставовима и вредностима у области здравства, кроз учење засновано на 

искуству. Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење знања о здрављу у 

жељени начин понашања. 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења; 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туђем здрављу; 

- упознавање физиолошких процеса; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља; 

- развијање комуникативне способности, вештине ненасилне комуникације и конструктивног 

решавања сукоба са одраслима и са вршњацима; 

- развијање навика код ученика за очување и неговање окружења; 

- стицање одговорности за сопствено понашање; 

- кроз примере и задатке из свакодневног живота развијати здраву личност која ће бити 

одговорна за сопствено здравље. 

 

Време 

реализације 
Активности / теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

и сарадници 

Септембар 

1. Пријем ученика;  

    Упознавање ученика са распоредом 
часова (редовна настава и слободне наставне 

активности) и организацијом рада; ; мерама 

заштите ученика и запослених за основне школе; 

препоруке за безбедан повратак у школе током 

трајања пандемије КОВИД-19 

    Позив за родитељски састанак; 
    Текућа питања (кућни ред, превоз, ђачка 

кухиња, осигурање, уџбеници, иницијално 

процењивање) 

- Обавештавање 
- Разматрање 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Септембар 
2. Избор руководства одељењске заједнице; 
    Права, обавезе и одговорност ученика 

- Предлагање 
- Гласање 
- Организација 
   рада 
- Обавештавање 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Септембар 3. Идентификација ученика за додатну и - Обавештавање Одељењски 
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допунску наставу, ваннаставне и ваншколске 

активности; 
    Упознавање са „Правилником о 
оцењивању“ 

- Разматрање и 
   дискусија 
- Евиденција у 
  документацији 
  одељењског 
  старешине и 
  предметних 
  наставника 

старешина и 

одељењска 

заједница; 
предметни 

наставници 

Септембар 4. Безбедност у саобраћају 
- Предавање 
- Дискусија 

Представници 

МУП-а, 
одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Септембар 
5. Подсећање на „Протокол поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање“ 

- Обавештавање 
- Разматрање и 
   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 

6. Анализа првих оцена; 
    Анализа резултата иницијалних 
процењивања; 
    Идентификација ученика за додатну и 

допунску наставу и ваннаставне активности; 
    Сарадња са Стручним тимом за 
инклузивно образовање 

- Обавештавање 
- Евиденција у 
   документацији 
   одељењског 
   старешине и 
   предметних 
   наставника 
- Разматрање и 
   дискусија 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница; 
предметни 

наставници; 
Стручни тим 

Октобар 7. Организација активности у току дана - Радионица* 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Октобар 
8. Толеранција, разумевање и поштовање 

различитости 
- Разговор 

Oдељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Октобар 9. Мој кућни љубимац 
- Представљање 
- Израда постера 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 10. Бонтон – У гостима 
- Предавање 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 
11. Знате ли с ким се дописујете путем 
Интернета и мобилног? 

- Разговор 
педагог, 

одељењски 

старешина и 
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одељењска 

заједница 

Новембар 

12. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог класификационог периода; 
     Пружање додатне подршке ученицима 
     Организовање и реализација наставне 

екскурзије, излета, посета 

- Анализа 
- Разматрање и 
   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 
13. Проблем дискриминације 
(20. новембар – Светски дан детета) 

- Радионица* 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 
14. Култура рада (радне навике, одговорност 

према раду) 
- Предавање 
- Дискусија 

Oдељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 15. Бонтон – На улици 
- Предавање 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Децембар 
16. Филм који сам гледао/ла и препоручујем 
другима да гледају 

- Представљање 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Децембар 
17. Дрога – замке и изазови и како се 

заштитити 
- Предавање 

Oдељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Децембар 18. Како проводим слободно време 
- Разговор 
- Израда постера 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Јануар 
19. Најбољи вид такмичења је такмичење са 

самим собом 

- Евиденција у 
   документацији 
   одељењског 
   старешине и 
   предметних 
   наставника 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница; 
предметни 

наставници 

Јануар 
20. Свети Сава у књижевности и народном 

предању 
- Разговор 

Одељ. Стар. и 

од. заједница 

Јануар 

21. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта; 
      Пружање додатне подршке ученицима; 
      Подела ђачких књижица 

- Анализа 
- Разматрање и 
   дискусија 
- Подела 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Фебруар 22. Представљам књигу коју сам прочитао/ла - Представљање 
Одељењски 

старешина и 
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одељењска 

заједница 

Фебруар 23. Бонтон – Комуникација 
- Предавање 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 
24. Социјални притисак вршњака и проблеми 
понашања 

- Радионица 

педагог, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 25. Уџбеници за наредну школску годину - Обавештавање 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 26. 20. март – Међународни дан среће 
- Дискусија 
- Израда постера 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 27. Сусрет са људима различитих занимања - Разговор 

Родитељи, 
одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
28. Преузимање одговорности за учињену 
штету 

- Радионица* 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Април 
29. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају трећег класификационог периода; 
      Пружање додатне подршке ученицима 

- Анализа 
- Разматрање и 
   дискусија 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Април 
30. Наш град је део нас – шта можемо 

учинити за његов лепши изглед? 

- Предлагање 
- Разматрање и 
   дискусија 

Одељ. Стар. и 

од. заједница 

Мај 31. Проблем нејединства у одељењу - Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 
32. Договор о реализацији наставне 

екскурзије 

- Обавештавање 
- Разговор 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Мај 
33. Постигнути резултати на такмичењима; 
     Моји таленти и интересовања 

- Анализа 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 
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(предлози за ваннаставне активности у 

Школи) 
- Евиденција у 
   документацији 
   одељењског 
   старешине 
- Анкетирање 

одељењска 

заједница 

Мај 
34. Моји утисци са екскурзије, излета, посета 
     Упознавање ученика са задацима 

понуђених слободних наставних активности 

- Разговор 
- Израда паноа 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Јун 
35. Допринети здрављу околине – чувати 

животну средину 

- Чишћење 
   школског 
   дворишта и 
   парка 
- Еколошка 
   патрола 

Наставници 

биологије, 
одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Јун 
36. Анализа успеха и дисциплине ученика на 
крају другог полугодишта; 
      Подела сведочанстава и похвалница 

- Анализа 
- Дискусија 
- Подела 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Током године 

Завршни део часа посвећен је текућим 
питањима из домена рада одељењског 

старешине – обавештавање ученика, вођење 

евиденције, педагошко-инструктивни рад и 
др. По потреби, овим се питањима може 

посветити и већи део часа. 

- Обавештавање 
- Вођење 
   школске 
   евиденције 
- Анализа 
- Дискусија 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Током 
године 

(нajмaњe двa 
путa у тoку 

пoлугoдиштa) 

Одељењски старешина пoднoси и извeштaj o 

свoм рaду дирeктoру Шкoлe. 
- Извештавање 

Одељењски 

старешина, 
директор 

Дарко Точаковић – одељењски старешина 

 

ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

6.разред (1 недељно, 36 годишње) 

 

Здравствено васпитање на Часу одељењског старешине (9 часова) 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним 

знањима, вештинама, ставовима и вредностима у области здравства, кроз учење 

засновано на искуству. Учење садржаја здравственог васпитања подразумева 

превођење знања о здрављу у жељени начин понашања. 
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Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења; 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања 

здравља; 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туђем здрављу; 

- упознавање физиолошких процеса; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља; 

- развијање комуникативне способности, вештине ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања сукоба са одраслима и са вршњацима; 

- развијање навика код ученика за очување и неговање окружења; 

- стицање одговорности за сопствено понашање; 

- кроз примере и задатке из свакодневног живота развијати здраву личност која ће 

бити одговорна за сопствено здравље. 

 

Програм „Основe безбедности деце“ на Часу одељењског старешине (8 часова) 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова 

ради подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати припадници 

Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се 

изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а. Области које ће бити реализоване 

кроз наставу су: безбедност деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као 

негативна појава; превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине 

људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и 

природних непогода. 

 

Време 

реализације 
Активности / теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар 

1. Упознавање ученика са распоредом 

часова (редовна настава и слободне 
наставне активности) и организацијом 

рада; мерама заштите ученика и запослених за 

основне школе; препоруке за безбедан 

повратак у школе током трајања пандемије 

КОВИД-19 

Позив за родитељски састанак; 
Текућа питања ( кућни ред, превоз, ђачка 

кухиња, уџбеници, осигурање, иницијално 

процењивање) 

- Обавештавање 
- Разматрање 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 
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Септембар 
2. Избор руководства одељењске 

заједнице; 
Права, обавезе и одговорност ученика 

- Предлагање 
- Гласање 
- Организација 
рада 
- Обавештавање 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Септембар 

3. Идентификација ученика за додатну и 

допунску наставу, ваннаставне и 

ваншколске активности; 
Подсећање на „Правилник о оцењивању“ 

- Обавештавање 
- Разматрање и 
дискусија 
- Евиденција у 
документацији 
одељењског 
старешине и 
предметних 
наставника 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Септембар 
4. Подсећање на „Протокол поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање“ 

- Обавештавање 
- Разматрање и 
дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Септембар 
5. Како учити – методе и технике 
успешног учења 

- Предавање 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница     

Октобар 
6. Дечија недеља – Конвенција о правима 
детета 

- Обавештавање 
- Израда постера 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Октобар 

7. Анализа првих оцена; 
Анализа резултата иницијалних 

процењивања; 
Идентификација ученика за додатну и 

допунску наставу и ваннаставне 

активности; 
Сарадња са Стручним тимом за 

инклузивно образовање 

- Обавештавање 
- Евиденција у 
документацији 
одељењског 
старешине и 
предметних 
наставника 
- Разматрање и 
дискусија 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 8. Проблем дискриминације - Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 
9. Наша школа је део нас – како да је 

улепшамо? 
- Разговор  

Октобар 
10. Превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци 

- Предавање 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 
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Новембар 
11. Лепоту света и живота откривамо у 
књигама – упознајмо библиотеку и 

занимање библиотекара 

- Демонстрација 
- Реални сусрет 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Новембар 

12. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог класификационог периода; 
Пружање додатне подршке ученицима 
Организовање и реализација наставне 

екскурзије, излета, посета 

- Анализа 
- Разматрање и 
дискусија 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 
13. Како нас други слушају и како ми 

слушамо друге 
- Радионица* 

 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 
    

Новембар 
14. Бонтон – Понашање на јавним 
местима, културним и спортским 

манифестацијама 

- Предавање 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Децембар 15. Слика о себи - Предавање  

Децембар 
16. Проблеми у понашању ученика 

(изостајање са наставе, недисциплина, 

агресивност, ометање наставе...) 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

Децембар 
17. Решавање сукоба и конфликтних 

ситуација 
- Радионица*  

Децембар 
18. Најбољи вид такмичења је такмичење 

са самим собом 

- Евиденција у 
документацији 
одељењског 
старешине и 
предметних 
наставника 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Јануар 19. Прва љубав и прве симпатије - Разговор  

Јануар 
20. Свети Сава у књижевности и народном 

предању 
- Разговор  

Јануар 

21. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта; 
Пружање додатне подршке ученицима; 
Подела ђачких књижица 

- Анализа 
- Разматрање и 
дискусија 
- Подела 

 

Фебруар 
22. Доношење одлука у групи/групно 

одлучивање 
- Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Фебруар 
23. Зашто се тучемо, тужакамо и називамо 
погрдним именима? 

- Разговор 
Одељењски 

старешина и 

од. заједница 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  93  

Март 
24. Однос старих и младих – генерацијски 

јаз 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Март 25. Уџбеници за наредну школску годину - Обавештавање 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Март 
26. Ја, светски путник, откривам лепоте 

света 

- Разговор 
- Демонстрација 
- Израда паноа 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Март 
27. Преузимање одговорности за учињену 
штету 

- Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница; 

предметни 

наставници 

Април 
28. Како проводимо и организујемо 

слободно време 
- Разговор 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
29. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају трећег класификационог периода; 
Пружање додатне подршке ученицима 

- Анализа 
- Разматрање и 
дискусија 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
30. Могућности интернета – безбедно 
сурфујмо! 

- Предавање 
- Дискусија 

 

Мај 
31. Родитељи, откријте нам лепоте 

занимања којим се бавите 
- Разговор 
- Дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница 

Мај 
32. Договор о реализацији наставне 
екскурзије 

- Обавештавање 
- Разговор 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница; 
предметни 

наставници;  

Мај 

33. Постигнути резултати на 

такмичењима; 
Моји таленти и интересовања 
(предлози за ваннаставне активности у 

Школи) 

- Анализа 
- Разговор 
- Евиденција у 
документацији 
одељењског 
старешине 
- Анкетирање 

одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 
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Мај 

34. Моји утисци са екскурзије, излета, 

посета 
Упознавање ученика са задацима 
понуђених слободних наставних 

активности 

- Разговор 
- Израда паноа 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Јун 
35. Допринети здрављу околине – чувати 

животну средину 

- Чишћење 
школског 
дворишта и 
парка 
- Еколошка 
патрола 

Одељењски 
старешина и 

одељењска 

заједница 

Јун 
36. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају другог полугодишта; 
Подела сведочанстава и похвалница 

- Анализа 
- Дискусија 
- Подела 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 
заједница, 
библиотекар 

Током године 

Завршни део часа посвећен је текућим 

питањима из домена рада одељењског 
старешине – обавештавање ученика, 

вођење евиденције, педагошко-

инструктивни рад и др. По потреби, овим 
се питањима може посветити и већи део 

часа. 

- Обавештавање 
- Вођење 
школске 
евиденције 
- Анализа 
- Дискусија 
- Договор 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница 

 
Љиља Констандиновић – одељењски старешина 

 

ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

7. разред (1 недељно, 36 годишње) 

 

Здравствено васпитање на Часу одељењског старешине (10 часова) 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним 

знањима, вештинама, ставовима и вредностима у области здравственог васпитања, који су 

основ за формирање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

Остали циљеви и задаци наставе здравственог васпитања су: 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туђем здрављу; 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења; 

- мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог и туђег 

здравља; 

- подстицање хуманог односа према болесним особама и спремности да им се пружи помоћ; 

- препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите. 
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Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- развијају комуникативне способности, вештине ненасилне комуникације и конструктивног 

решавања сукоба са одраслима и са вршњацима; 

- стекну знања о здравој исхрани и болестима које настају као последица неправилне 

исхране; 

- схвате значај физичке активности у очувању здравља; 

- се упознају са факторима ризика који доводе до поремећаја понашања у овом периоду; 

- формирају правилне одбрамбене механизме понашања у циљу препознавања и 

супротстављања факторима ризика; 

- знају последице злоупотребе психоактивних супстанци; 

- кроз примере и задатке из свакодневног живота развијају здраву личност која ће бити 

одговорна за сопствено здравље. 

 

Васпитање за хумане односе међу половима на Часу одељењског старешине (3 часа) 

Циљ реализације овог програма је да ученици правилно психички, физички и социјално 

сазревају, формирају се као личности способне да изграђују позитиван став према човеку као 

највећој вредности, науче се прихватању и поверењу, и да се формирају у хумане и одговорне 

родитеље. 

 

              Професионална оријентација на Часу одељењског старешине (6 часова) 

Општи циљ програма професионалне оријентације је подстицање младих да преузму 

одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и путеве 

каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе и укључивању у свет рада. 

Задаци програма професионалне оријентације су: 

- развијање личне компетенције тј. упознавање снаге сопственог „ја“; 

- увежбавање социјалне компетенције која све више добија на значају у свету занимања; 

- формирање личности младих, развој и оснаживање воље, способности одлучивања, 

усмерености, марљивости; 

- упознавање са могућностима школовања и занимања. 

 

Време 

реализације 
Активности / теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

и сарадници 

Септембар 

1Поновнисусрет, 

далисмоспремни(коћебитинашпредседник 

ОЗ)/ Упознавање ученика са распоредом 

часова (редовна настава и слободне 

наставне активности) и организацијом 

рада; мерама заштите ученика и 

запослених за основне школе; препоруке 

за безбедан повратак у током трајања 

- Обавештавање 

- Разматрање 

- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 
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пандемије КОВИД-19   ) 

Септембар 

2Понашање у школи / 

- Предлагање и избори кандидата за 

представнике одељења у Ученичком 

парламенту 

- Предлагање 

- Гласање 
- Организација  

   рада 

- Обавештавање 

- Договор 

Одељењски 
старешинаи 

одељењска 

заједница 

Септембар 
3. Правила одељења  

 

- Обавештавање 

- Разматрање и  

   дискусија 

- Евиденција у  

  документацији  
   одељењског  

   старешине 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница;  

Септембар 
4. . Колико смо опрезни на улици 

  

- Обавештавање 

- Предлагање 

- Евиденција у  

   изборном  

   материјалу 

- Разматрање и  

   дискусија 
- Договор 

Секретар, 
одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 

1. Право и лажно другарство  

 

 

- Обавештавање 

- Евиденција у  

  документацији  

   одељењског  

   старешине и  

   предметних  

   наставника 

- Разматрање и  
   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница; 

предметни 

наставници; 

Стручни тим 

Октобар 7. Лаж и крађа – куда то води - Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 8. У здравом телу здрав дух 
- Разговор 

- Анкета 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 
9. Реализација радионица у оквиру 

пројекта ПО ( Представљање програма 

ПО) 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  97  

Октобар 10. У сопственом кутку 

- Разговор 

- Израда 

постера 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 11. Самоспознаја – аутопортрет - Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 

12. Какве су наше оцене 

 

 

- Анализа 

- Разматрање и  

   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 13. Промене које настају у пубертету - Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 

14. Реализација радионица у оквиру 

пројекта ПО ( У свету вештина и 

способности)  

 

- Предавање 

педагог, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 

15. Полно преносиве болести- како да се 

заштитим? 

 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 
16. Бес и контрола беса (радионица 3 из 

Пројекта за превенцију насиља) 
- Радионица 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 17. У очима других 

- Разговор 
- Предлагање 

- Договор 

- Организација  

   рада 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 
18. Култура понашања у међусобним 

односима ( Прослава Нове године) 

- Предавање 

- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Јануар 19. Како сам провео распуст - Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Јануар 20. Свети Сава – просветитељ и светац - Разговор Одељењски 
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старешина и 

одељењска 

заједница 

Јануар 
21. Мој тип учења- како сам учио у 

протеклом полугодишту 

- Анализа 

- Разматрање и  

   дискусија 

- Подела 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Фебруар 
22. Храна као опсесија – анорексија и 

булимија нервоза 
- Предавање 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Фебруар 

23. Реализација радионица у оквиру 

пројекта ПО ( Слика савременог света 

рада) 

- Анкетирање 

- Предавање 

- Радионица 

Наставници 

биологије,  

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 

24. Осмех је пажња, осмехуј се сваког 

дана  

 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 25.  Мој узор - Обавештавање 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 

26. Алкохолизам, пушење, наркоманија – 

погрешни избори (педагог)  

 

- Разговор 

Родитељи, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 

27. Реализација радионица у оквиру 

пројекта ПО (Прикупљање и начин 

обраде информација о школама и 

занимањима)  

 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 28. Физичка активност и очување здравља - Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
29. Тренутни успех, шта даље... 

 

 

- Анализа 
- Разматрање и  

   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 
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Април 30. Сачувајмо околину - Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
31. Ја за десет година (радионица 11 из 

Радионица професионалне оријентације 

за основну школу) 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 
32. Идемо ли на екскурзију, како ћемо се 

понашати?  

 

- Обавештавање 

- Разговор 

- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 33. Размишљам о будућности 

- Обавештавање 

- Разговор 

- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 34. Како рећи НЕ дрогама и алкохолу 

- Анализа 

- Разговор 

- Евиденција у  

   

документацији  

   одељењског  

   старешине 

- Анкетирање 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 
Реализација радионица у оквиру пројекта 

ПО ( Евалуација програма ПО за 7. 

разред) 

- Разговор 

- Израда паноа 

- Обавештавање 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Јун 35. Добре ствари ове школске године .. - разговор 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Јун 36. Заслужили смо одмор  

- Анализа 

- Дискусија 

 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

 

Драгана Стојковска- одељењски старешина 
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ПЛАН  РАДА  ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

8. разред (1 недељно, 36 годишње) 

 

Здравствено васпитање на Часу одељењског старешине (9 часова) 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним 

знањима, вештинама, ставовима и вредностима у области здравственог васпитања, који су 

основ за формирање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

Остали циљеви и задаци наставе здравственог васпитања су: 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља тј. 

превођење знања о здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних 

вредности и подстицање развоја личности; 

- развијање аутономне, слободне, способне, самосвесне и креативне личности, одговорне 

према сопственом и туђем здрављу, отворене за дијалог и сарадњу, која поштује себе и 

друге; 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења и здравственој култури; 

- подстицање хуманог односа према болесним особама и спремности да им се пружи помоћ; 

- препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- развијају комуникативне способности, вештине ненасилне комуникације и конструктивног 

решавања сукоба са одраслима и са вршњацима; 

- стекну знања о развојном периоду адолесценције, посебно о полном сазревању и 

репродуктивном здрављу; 

- схвате значај и улогу физичке активности у очувању здравља; 

- се упознају са факторима ризика који доводе до нарушавања здравља у овом периоду; 

- формирају правилне одбрамбене механизме понашања у циљу препознавања и 

супротстављања факторима ризика; 

- знају последице злоупотребе психоактивних супстанци; 

- стекну знања о механизмима настанка и последицама „савремених“ болести зависности; 

- препознавањем примера и задатака из свакодневног живота развијају здраву личност која ће 

бити одговорна за сопствено здравље. 

 

Професионална оријентација на Часу одељењског старешине (7 часова) 

Општи циљ програма професионалне оријентације је подстицање младих да преузму 

одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и путеве 

каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе и укључивању у свет рада. 

Задаци програма професионалне оријентације су: 

- развијање личне компетенције тј. упознавање снаге сопственог „ја“; 

- стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању; 

- оспособљавање младих да активно и самостално користе расположиве информационе 

понуде; 
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- упознавање са могућностима школовања и занимања; 

- упознавање са светом рада; 

- формирање личности младих, оснаживање воље и способности да самостално донесу одлуку 

о даљем школовању и занимању; 

- да се родитељи/старатељи укључе у пројекат, препознају своју улогу и пружају подршку 

младима током процеса доношења одлуке. 

 

 

Време 

реализације 
Активности / теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар 

1. Упознавање ученика са распоредом 

часова (редовна настава и слободне 

наставне активности) и организацијом 

рада; мерама заштите ученика и запослених за 

основне школе; препоруке за безбедан повратак 

у школе током трајања пандемије КОВИД-19 
    Позив за родитељски састанак; 
    Текућа питања (кућни ред, ђачка кухиња, 

превоз, осигурање, уџбеници, изборни 

предмети, иницијално процењивање) 

- Обавештавање 
- Разматрање 

- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Септембар 

2. Изборни предмети – групе и распоред; 

    Избор руководства одељењске 

заједнице; 

    Права, обавезе и одговорност ученика 

- Предлагање кандидата за представнике 

одељења у Ученичком парламенту 

Предлози за рад Ученичког парламента 

- Предлагање 

- Гласање 
- Организација  

   рада 

- Обавештавање 

- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Секретар, 

 

Септембар 

3. Идентификација ученика за ванчасовне 

(додатна и допунска настава и слободне 

активности) и ваншколске активности; 

    Подсећање на „Правилник о оцењивању“ 

- Обавештавање 

- Разматрање и  

   дискусија 

- Евиденција у  

   документацији  

   одељењског  

   старешине и  

   предметних  
   наставника 

Одељењски 

старешина и 
одељењска 

заједница; 

предметни 
наставници 

Септембар 

4.; 

    Подсећање на „Протокол поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање“ 

- Обавештавање 

- Предлагање 

- Евиденција у  

   изборном  

   материјалу 

- Разматрање и  

Секретар, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 
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   дискусија 
- Договор 

Септембар 

 

 Превенција ширења епидемије 

 

 

-- Разговор 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 

6. Упознавање са „Правилником о 

проглaшењу Ученика генерације“ и 

„Правилником о дипломама за изузетан 

успех ученика у основној школи“ 

- Обавештавање 

- Разматрање и  

   дискусија 

Секретар, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 

7. Анализа првих оцена; 

    Анализа резултата са иницијалних 

процењивања; 

    Идентификација ученика за ванчасовне 

(додатна и допунска настава и слободне 

активности); 

    Сарадња са Стручним тимом за 

инклузивно образовање 

- Обавештавање 

- Евиденција у  

   документацији  

   одељењског  
   старешине и  

   предметних  

   наставника 

- Разматрање и  

   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница; 

предметни 

наставници; 

Стручни тим 

Октобар 

8. У свету врлина и вредности (радионица 5 

из Радионица професионалне оријентације 

за основну школу) 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 9. Зашто ученици беже са наставе? - Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Октобар 

10. Препознавање и супротстављање 

факторима ризика одговорним за 

нарушавање здравља младих 

- Предавање 

- Радионица 

педагог, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница  

Новембар 

11. Слика савременог света рада и кључне 

компетенције за занимања (радионица 10 

из Радионица професионалне оријентације 

за основну школу) 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 
12. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог класификационог периода; 

     Пружање додатне подршке ученицима 

- Анализа 
- Разматрање и  

   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 13. Чиме је одређено наше понашање: - Предавање Одељењски 
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наслеђем, васпитањем или нечим трећим? 
Обележавање Светског дана детета (20. 

новембар) 

- Дискусија старешина и 

одељењска 

заједница 

Новембар 

14. Колико штампа и електронски медији 

утичу на развој личности – бирам шта 

читам и/или шта гледам? 
- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 
15. Први децембар – Светски дан борбе 

против СИДЕ 

- Предавање 

- Радионица 

Наставници 

биологије, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 

16. Образовни профили у средњим 

школама (радионица 11 из Радионица 

професионалне оријентације за основну 

школу) 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 

17. Изласци, приватне и јавне прославе 

(организовање новогодишње журке за 

ученике VII и VIII разреда) 

- Разговор 

- Предлагање 

- Договор 
- Организација  

   рада 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Децембар 
18. Проблем између одељења и предметног 

наставника 
- Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница  

Јануар 

19. Развијање вештине ефикасног 

реаговања у ситуацијама насиља 

(сексуално насиље) 

- Предавање 

педагог, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Јануар 

20. Критеријум за избор школе (радионица 

18 из Радионица професионалне 

оријентације за основну школу) 

- Радионица 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Јануар 

21. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта; 

     Пружање додатне подршке ученицима; 

     Подела ђачких књижица 

- Анализа 

- Разматрање и  

   дискусија 

- Подела 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Фебруар 22. Музика коју слушамо 

- Разговор 

- Слушање  

   музике 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 
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Фебруар 
23. Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци 
- Предавање 

Представници 

МУП-а, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 
24. Поремећаји раста и развоја услед 

недовољне физичке активности 
- Предавање 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 25. Реални сусрети са светом занимања 
- Гледање видео-

материјала 

- Реални сусрети 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 26. Проблем нереалне процене знања - Радионица* 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Март 
27. Равноправност полова као услов за 

пуну слободу личности и друштва 
- Дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 

28. Полно сазревање и репродуктивно 

здравље 
Обележавање Светског дана здравља (7. 

април) 

- Предавање 

Наставници 

биологије,  

одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
29. Анализа успеха и дисциплине ученика 
на крају трећег класификационог периода;  
      Пружање додатне подршке ученицима 

- Анализа 

- Разматрање и  
   дискусија 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Април 
30. Упознавање са мрежом средњих школа 
у Србији 

- Обавештавање 

- Разговор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 
31. Договор о реализацији наставне 

екскурзије 

- Обавештавање 

- Разговор 

- Договор 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 
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Мај 32. Посета средњим школама у Граду - Реални сусрети 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 
33. Постигнути резултати на такмичењима; 

     Припреме за полагање Завршног испита 

- Анализа 

- Евиденција у  

   документацији  

   одељењског  

   старешине 

- Обавештавање 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

Мај 

34. Анализа успеха и дисциплине ученика 
на крају другог полугодишта; 
      Подела сведочанстава, диплома, 

похвалница и уверења 

- Анализа 

- Дискусија 

- Подела 

Одељењски 

старешина и 

одељењска 

заједница 

 

Дарко Поповић – одељењски старешина 

 
Радионнице стручног сарадника са ученицима ће бити прилагођене могућностима и 

потребама ученика на нивоу Школе.     ( постављене на сајту  и facebook страници 

Школе )
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10. ПЛАНОВИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Чувари природе за 5.разред 

1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 
Чувари природе су изборни предмет уведен пре шест година у образовни систем основно 

школског образовања. 

Основни циљеви овог изборног предмета јесу да се код ученика: 
➢ развије функционална писменост из области животне средине 

➢ и усвоје и примене концепти одрживог развоја. 

➢ Задаци наставе предмета Чувари природе за пети разред су: 
➢ развијање значаја образовања за животну средину 

➢ развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 

➢ развијање здравог односа према себи и другима 

➢ умеће да се на основу стечених знања изаберу квалитетни и здрави стилови живота 
➢ примењивање рационалног коришћења природних ресурса 

➢ препознавање извора загађивања и уочавања последица 

➢ стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 
везаних за животну средину 

➢ развијање радозналости, активног учешћа и одговорности 

➢ и подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, 

природе и биодиверзитета. 
 

Садржаји програма Чувари природе, поред основног теоријског приступа поседују и активни 

приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.  
Овакав креативан начин рада омогућава да се садржај програма реализује сходно условима, 

могућностима и времену. 

Оваква реализације садржаја Чувари природе мање оптерећује ученике и омогућава им већу 
креативност и изражајност.  

Овај изборни предмет не захтева обавезан уџбеник.  

Настава ће се углавном ослањати на пројекат Зелени пакет (Green Pack) који је прихваћен у 

образовном систему основних школа четрнаест земаља Европе.  
Зелени пакет има 25 тема везаних за животну средину и одрживи развој, подељених у пет 

поглавља (што одговара садржају програма Чувари природе, од петог до осмог разреда које је 

прописало Министарство просвете): 

➢ компоненте животне средине (ваздух, вода, земљиште, биодиверзитет) 

➢ претње животној средини (урбанизација, бука, отпад, хемикалије) 

➢ људске активности и њихов утицај на животну средину (енергија, транспорт, 

индустрија, пољопривреда, шумарство и туризам) 
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➢ глобални изазови (климатске промене, смањивање озонског омотача, киселе кише, 

пренасељеност и питања везана за мора и океане) 

➢ вредности (етика и вредности везане за потрошачке навике, људско здравље и животну 

средину, људска права и одговорност за будућност Земље, као и остали социјални 

аспекти). 

 
 

Редни 

број 

Наставни 

предмет 

Наставна 

тема 

Обрада 

нове 

наставне 

јединице 

Утврђивање, 

понављање 

градива 

Систематизација 

градива 

Остали 

типови 

часа 

 

Годишњи 

фонд 

часова 

 
Чувари 

природе 
4 16 15 2 3 36 

 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Ред. 

бр. 

тeме 

 

Н А З И В  Т Е М Е 

Број часова   

Обрада нове 

наставне 

јединице 

Лабораторијске 

вежбе, 

практични рад, 

теренски рад 

Понављање, 

утврђивање, 

провера знања, 

систематизација 

Укупно 

I 
ПОЛОЖАЈ И УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 
4 3 8 15 

II 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

4 0 4 8 

III 

ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

5 0 3 8 

IV 

БИОДИВЕРЗИТЕТ – 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

3 0 2 5 

 УКУПНО 16 3 17 36 
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Чувари природе за 6.разред 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

Чувари природе су изборни предмет уведен пре шест година у образовни систем основно 

школског образовања. 

 

Основни циљеви овог изборног предмета јесу да се код ученика: 

 развије пожељно понашање у складу са принципима одрживости, етичности и права 

будућих 

генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет. 

Задаци наставе предмета Чувари природе за шести разред су: 

 примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средине 

 развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 

 развијање способности да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и 

здрав стил живота 

 развијање здравог односа према себи и другима 

 умеће да се на основу стечених знања примењују и рационално користе природни 

ресурси 

 препознавање извора загађивања и уочавања последица 

 развијање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 

везаних за животну средину 

 развијање радозналости, и личне иницијативе за активно учешће и одговорности према 

животној средини 

 подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, 

природе и биодиверзитета. 

 

Садржаји програма Чувари природе, поред основног теоријског приступа поседују и активни 
приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.  

Овакав креативан начин рада омогућава да се садржај програма реализује сходно условима, 

могућностима и времену. 

Зелени пакет има 25 тема везаних за животну средину и одрживи развој, подељених у пет 
поглавља (што одговара садржају програма Чувари природе, од петог до осмог разреда које је 

прописало Министарство просвете): 

 компоненте животне средине (ваздух, вода, земљиште, биодиверзитет) 

 претње животној средини (урбанизација, бука, отпад, хемикалије) 

 људске активности и њихов утицај на животну средину (енергија, транспорт, 

индустрија, пољопривреда, шумарство и туризам) 

 глобални изазови (климатске промене, смањивање озонског омотача, киселе кише, 

пренасељеност и питања везана за мора и океане) 

 вредности (етика и вредности везане за потрошачке навике, људско здравље и животну 

средину, људска права и одговорност за будућност Земље, као и остали социјални 

аспекти). 
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Сваку од тема прати CD-ROM, приручник за наставнике, радни листићи за ученике, видео 

записи и игре дилеме (тј. анализе случајева везаних за животну средину). 

За теренски рад наша школа поседује еколошку кутију (Eco box) која је направљена по пројекту 
Green peace. Садржај ове кутије намењен је анализи квалитета воде и земљишта. 

Такође, садржај програма Чувари природе биће обогаћен интересантним образовним филмовима 

везаних за очување животне средине и биодиверзитета. 

 
Табела 1. 

Редни 

број 

Наставни 

предмет 

Наставна 

тема 

Обрада 

нове 

наставне 

јединице 

Утврђивање, 

понављање 

градива 

Систематизација 

градива 

Остали 

типови 

часа 

 

Годишњи 

фонд 

часова 

 
Чувари 

природе 
5 12 12 2 10 36 

 
Табела 2. 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

Ред. 

бр. 

тeме 

 

Н А З И В  Т Е М Е 

Број часова  

Обрада нове 

наставне 

јединице 

Лабораторијске 

вежбе, 

практични рад, 

теренски рад 

Понављање, 

утврђивање, 

провера знања, 

систематизација 

 

Укупно 

I 
ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И УТИЦА 

ЧОВЕКА 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

II 
ОДГОВАРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

3 

 

4 

 

4 

 

11 

III ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ 
2 2 2 6 

IV ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 
3 1 3 7 

V 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

 Прво полугодиште 5 5 5 15 

 Друго полугодиште 7 5 9 21 

 УКУПНО 12 10 14 36 

 Заступљеност у % 33 28 39 100 
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

СЕДМИ и ОСМИ РАЗРЕД- Годишњи фонд: 36 часова , недељни  1 час 

 

Ученици треба да: 
o проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски 

сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор,  
o обједињавање покрета игре и звука, фотографију и перформанс  
o упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора  
o се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и 

покретом упознају вредности споменика културе и своју  

o коректура и естетска анализа  

 
Активности наставника  

саопштава наставне садржаје  
организује и усмерава идеје и креативност  
упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања  
преноси теоријска и практична знања  
процењује и оцењује ниво и квалитет радова  
преноси културне вредности  
формира правилан поглед на свет и систем вредности  
развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

  
посматрање  
опажање  
учешће у дискусији  
откривање и увиђање законитости и процеса  
изражавање својих мисли, осећања и закључака  
анализа и синтеза опаженог  
стварање  
вежбање  
усвајање знања  
понављање  
израда и презентовање самосталних и практичних радова 

 

Начин остваривања програма: 

Цртање 
- објашњавање, дискусија, дијалог, демонстрација  
- показивање основних цртачких техника  
- објашњавање и упознавање са основним ликовним елементима 
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- индивидуални рад и рад у групама 

- коректуре и естетске анализе (заједно са ученицима ) 

- рад по природи (моделу ) 
- посете културним институцијама (музеји, галерије )  

Сликање 

- објашњавање, разговор 
- демонстрирање осн.сликарских техника 

- показивање репродукција познатих сликара (чисте и замућене боје ) 

- креирање вежби и њихова примена 
- коректуре и ест. анализе 
- рад по природи и рад из маште  
- посета позоришту  

Вајање 

- кроз разговор и објашњавање упознавање ученика са основним вајарским материјалима и 
техникама 

- репродукције 2д и 3д уметничких дела и уочавање разлика 

- демонстрација рада у појединим материјалима- глина, глинамол… 

- индивидуални, рад у пару и групи са ученицима 
- рад по природи  
- коректура и естетска анализа 

 

 

     

Број часова 

за 

Ред. 
број 

наставне 

теме 

   

Број 

обрад
у о

ст
ал

е
 

ти
п

о
ве

 

ч
ас

о
ва

 

НАСТАВНЕ НАСТАВНЕ 

 

 

часова 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ ЈЕДИНИЦЕ 

 

 по 

теми    

    

    

1. Цртање 

Пропорције  

12 8 4 

Пропорције  

Компоновање величина у 

простору  

Конпоновање и степеновање облика у 

простору  

Арабеска  

Арабеска  

Естетска анализа  

  

2. Сликање 

Равнотежа облика и боје у 
простору  

12 8 4 
Контраст, светлина, површина и облика 

у 
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одређеном простору  

Сродност ликовних вредности у 

одређеном 

простору  

3. Вајање 

Обликковање маса и волумена 

додавањем 

12 8 4 

и одузимањем  

Орнаменти  

Вајарски материјали, одливање ( 

негатив и позитив)  

Вајање- гипс и одговарајућа средства  и 
материјали  

Естетска анализа  

УКУПНО   36 24 12 

 

 

❖ Садржаји програма  по наведеним  областима из предмета,који  ће се реализовати и начини 
њиховог остваривања налазе се  у Правилнику  о наставном плану и програму за пети разред 

основног образовања и васпитања образовања(„Службени гласник РС – Просветни гласник” број 

6/07) 

❖  

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Слободне активности   
  Остали наставни предмет                                                                                      

  Назив предмета: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ           - годишњи фонд: 36 

НАСТА

ВНА 

ТЕМА 

ЦИЉЕВИ ТЕМЕ ВР

Е

М

Е 

ФОН

Д 

ЧАС

ОВА 

МЕТОДЕ И 

ТЕХНИКЕ 

РАДА 

АКТИВНО

СТ 

НАСТАВН

ИКА 

АКТИВН

ОСТ 

УЧЕНИК

А 

ПРАЋЕЊ

Е 

Полазак 

у школу 

*Да ученици 

слободно (ликовно, 

кроз песму, игру, 

рецитовање или 

литерарно) 

изражавају 

доживљаје везане за : 
-полазак у школу -

годишња доба, -

Дечју недељу,-дело 

Вука Караџића 

-празнике -личност и 

дело светог Саве -

Дан школе -Црвени 

крст –екологију *Да 

се, према својим 

афинитетима, 

активно укључе у 

обележавање или 

о
д

  
IX

  
 д

о
  
  

V
I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

- креативна, 

интерактивна, 

демонстратив

на, дијалошка, 

вербална, 
кооперативна, 

игра улога, 

радионичарск

а, текстуална, 

игра као 

метод рада; 

 

- подстиче 

ученике на 

креативност 

и машту, 

помаже у 

раду, 
организује 

рад на часу, 

демонстрира, 

објашњава, 

активира, 

прати, 

бележи, 

коригује; 

 

 

посматрањ

е, 

препознава

ње, 

проналаже

ње, 
показивањ

е, праћење, 

уочавање 

сличности 

и разлика, 

описивање

, 

литерарно 

изражавањ

е, цртање, 

сликање, 

вајање, 

- 

посматрање

м, ученички 

радови 

практична 

ученичка 

остварења, 
разговор, 

задовољств

о ученика 

на часу, 

задовољств

о учешћем 

у 

различитим 

активности

ма  

Јесен 

нам куца 

на врата 

Дечја 

недеља 

Октобар

ске боје 
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Дан 

школе 

прославу свих  

верских и других 

празника 
*Да искажу своје 

стваралачке 

потенцијале и 

задовоље 

ваннаставна 

интересовања 

прављење, 

певање, 

сценско 
приказива

ње, игра, 

учествова

ње у 

тимском 

раду; 

Новемба

рске 

кише 

Зимске 

слике 

 
НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЦИЉЕВИ ТЕМЕ В

Р

Е

М

Е 

ФОНД 

ЧАСОВ

А 

МЕТОДЕ И 

ТЕХНИКЕ 

РАДА 

АКТИВНОС

Т 

НАСТАВНИ

КА 

АКТИВНОС

Т УЧЕНИКА 

ПРАЋЕЊЕ 

Новогодишњ

и, Божићни 

и Ускршњи 

празници 

 
*Да ученици слободно 
(ликовно, кроз песму, 
игру, рецитовање или 
литерарно) изражавају 
доживљаје везане за : 

-полазак у школу 
-годишнја доба,  
-Дечју недељу, 
-дело Вука Караџића 
-празнике 
-личност и дело светог 
Саве 
-Дан школе 

-Црвени крст 
-екологију 
*Да се, према својим 
афинитетима, активно 
укључе у обележавање 
или прославу свих  
верских и других 
празника 

*Да искажу своје 
стваралачке потенцијале 
и задовоље ваннаставна 
интересовања 

 

О
д
  
IX

  
 д

о
  
  

V
I 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

- креативна, 
интерактивна, 
демонстратив
на, 
дијалошка, 
вербална, 

кооперативна, 
игра улога, 
радионичарск
а, 
текстуална, 
игра као 
метод рада; 

- подстиче 
ученике на 
креативност 
и машту, 
помаже у 
раду, 

организује 
рад на часу, 
демонстрира
, објашњава, 
активира, 
прати, 
бележи, 
коригује; 

 

- 
посматрање, 
препознава
ње, 
проналажењ
е, 

показивање, 
праћење, 
уочавање 
сличности и 
разлика, 
описивање, 
литерарно 
изражавање, 

цртање, 
сликање, 
вајање, 
прављење, 
певање, 
сценско 
приказивањ
е, 

игра, 
учествовање 
у тимском 
раду; 

 
- 
посматрање
м, ученички 
радови 
практична 

ученичка 
остварења, 
разговор, 
задовољств
о ученика 
на часу, 
задовољств
о учешћем 

у 
различитим 
активности
ма  

Свети Сава 

у слици, 

речи и песми 

Зимске игре 

Природа се 

буди 

Црвени крст 

Вукови дани 

Заштита 

животне 

средине 
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11. СЕКЦИЈЕ 
 

План рада музичке секције 

 

АКТИВНОСТИ 
Начин 

реализације 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Пријем чланова секције 

- Обрада химне ``Боже правде`` 
- Рад на техници лепог певања и свирања 

- Обрада песме ``Где је онај цветак жути`` 

- Увежбавање обрађених песама 

- Обрада песме ``Српкиња `` 

- Рад на техници лепог певања  

- Утврђивање обрађених композиција 

- Слушање музике 

Певање , 

свирање , 

слушање 

музике,игре 

септембар 

октобар 

Наставник 

музичког 

Ученици 

- Рад на техници лепог певања 

- Обрада песама поводом Нове године и 

Божића. 
- Утврђивање 

- Обрада песама поводом дана Светог 

Саве 

- Увежбавање обрађене композиције 

-  Обрада песме ``Тамо далеко`` 

- Утврђивање 

- Обрада композиције по избору 

- Рад на техници певања 

Певање , 

свирање , 

слушање 

музике,игре 

новембар 

децембар 

Наставник 

музичког 

Ученици 

- Обрада песме ``Шкрипи ђерам`` 

- Утврђивање обрађених песама 

- Слушање музике 
- Рад на техници лепог певањ 

- Обрада композиције по избору 

- Обрада песме поводом 8-ог марта  

- Слушање музике 

-Рад на техници лепог певања  

- Обрада композиције по избору 

Певање , 

свирање , 

слушање 

музике,игре 

јануар 

фебруар 
Ученици 

- Утврђивање обрађених композиција  

- Рад на техници лепог певања 

- Припрема програма поводом Дана 

школе 

- Обрада композиције по избору 
- Слушање музике 

- Увежбавање обрађених песама 

Певање , 

свирање , 

слушање 

музике,игре 

март 

јун 

Наставник 

музичког 
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- Слушање музике 

- Систематизација композиција обрађених 

током школске године 
- Слушање музике 

 

Носилац активности: Радица Ружојевић 

 

 

План рада саобраћајне секције 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ/ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пријем нових чланова; значење појединих израза у 

саобраћајним прописима; упознавање основних 

карактеристика путева; знакови опасности 

СЕПТЕМБАР 

Наставник и ученици 

Упознавање са 

прописима законима 

Знакови изричитих наредби; знакови обавештења и 

допунске табле; ознаке на коловозу; кретање возила 

на путу, брзина и скретање 

ОКТОБАР 

Наставник и ученици 

Упознавање прописа 

и њихово 

обележавање 

Првенство пролаза на раскрсници; Мимоилажење, 

наизменично пропуштање и претицање возила; 

заустављање, паркирање, вуча возила  и употреба 

светала; саобраћај бицикла, бицикла са мотором и 

моторцикла 

НОВЕМБАР 

Ученици 

Симулација на 

рачунару 

Кретање пешака, запрежних возила и шинских 

возила; прелаз пута преко железничке пруге, 
саобраћај на ауто-путу, мото-путу и саобраћај у 

тунелу; возила са првенством пролаза;  вежба на 

макети саобраћајне раскрснице 

ДЕЦЕМБАР 

Ученици и наставник 

Симулација на 

рачунару 

Решавање тестова; Анализа решених тестова ЈАНУАР 

Ученици 

Решавање тесова 

ианализа 

Решавање тестова; Анализа решених тестова ФЕБРУАР 

Ученици 

Решавање тесова и 

анализа 

Вожња бицикла на саобраћајном полигону МАРТ 

Ученици 

Вежбање на 

полигону 
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Носилац активности: Дарко Поповић 

Вожња бицикла у јавном саобраћају; школско 

такмичење 
АПРИЛ 

Ученици 

Практично извођење 

Решавање тестова; вожња бицикла на саобраћајном 
полигону; вожња бицикла у јавном саобраћају; 

општинско такмичење 
МАЈ 

Ученици 

Увежбавање, 

припрема, 

такмичење 

Евалуација рада саобраћајне секције ЈУН 
Ученици 

Анализа успеха 
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План рада драмске  секције 
 

Носилац активности: Ненад Лукић 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

(НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ) 

 

СЕПТЕМБАР 

- Формирање секције и договор о 

раду 
- План рада за текућу годину 

- Основни појмови позоришне 

уметности 
- Основни појмови позоришне 

уметности 

 

Наставник српског језика 

Ученици 

 

 

ОКТОБАР 

- Посета позоришту 

- Разговор о одгледаној представи 
 -Избор новог текста за драмску 

игру 

- Подела улога 
 -Читачка проба 

 

Наставник српског језика 
Ученици 

 

НОВЕМБАР 

- Прослава Дана школе 

- Читачка проба  

- Читачка проба 
- Распоредна проба 

 
Наставник српског језика 

Ученици 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Распоредна проба-вежбе покрета 

и гестова 
- Распоредна проба-сценске радње 

- Распоредна проба-вежбе ритма и 

темпа 

- Генерална проба 

 

Наставник српског језика 

Ученици 

ЈАНУАР 
Припрема за учешће на прослави 

Дана Светог Саве 

Наставник српског језика 

Ученици 
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ПЛАН  РАДА  СПОРТСКИХ  СЕКЦИЈА 

СПОРТ АКТИВНОСТ-НАЧИН 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТОНИ 

ТЕНИС 

Избор ученика 

У
ч

ен
и

ц
и

 и
 н

ас
та

в
н

и
к
 

СЕПТЕМБАР 
Игра сингл 

Игра у паровима(дубл) 

Сервис форхендом 

СТОНИ 

ТЕНИС 

Сервис бекхендом 

ОКТОБАР 

Игра форхендом и бекхендом 

Разредно такмичење у синглу 

КОШАРКА 
Хватање и додавање лопте у 

кретању 

КОШАРКА 

Двокорак у у месту и кретању 

НОВЕМБАР 
Вођење лопте 

Дриблинзи 

Финте шута са уласком на кош 

КОШАРКА 

Пивотирање испод коша са шутом 

ДЕЦЕМБАР 

Зона 2:3 

Пресинг на целомк терену 

ОДБОЈКА 

Одбијање лопте прсти-чекић у 

паровима 

Сервиси 

ОДБОЈКА 

Смечирање и блокирање 

ЈАНУАР Сервирање, Пријем сервиса и 

припрема напада 

ОДБОЈКА 
Систем у одбрани од напада 

сервисом 
ФЕБРУАР 
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  Носилац активности: Турановић Ненад

Систем у нападу сервисом, смечом 

и "кувањем" 

Тактика напада, 4 пуцача, 2 дизача 

Тактика напада, 5 пуцача, 1 дизач 

ФУДБАЛ 

Шутирање на гол после додавања, 

вођења 

МАРТ Игра на два гола 

Шут на гол после дриблинга 

"Жонглирање" 

ФУДБАЛ 

"Роловање" 

АПРИЛ Игра на два гола 

Провера елемената 

ФУДБАЛ 

Провера елемената кроз игру 

МАЈ 

Техника голмана, хватање и 

боксовање лопте 

Игра на два гола 

Разредно такмичење 

ФУДБАЛ 
Међуразедно такмичење 

ЈУН 
Међуразедно такмичење 
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12. ЕКСКУРЗИЈA 

План и програм наставне екскурзије 2020/21. годише 

OШ” Хајдук Вељко” Корбово 

 

План и програм излета и екскурзије усклађен је са Правилником о организацији и 

остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник 

РС“, број 30/19) 

Предлози за реализацију једнодневног излета за све ученике  

од припремног  до четвртог разреда: 

 

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су: 

-проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у 

конкретним природним и друштвеним условима; 

-стицање нових сазнања; 

-развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука; 

-познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; 

-развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним 

вредностима; 

-изграђивање екстетских, културних и спортских навика; 

-развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

Једнодневна екскурзија планира се  у току маја 2019.године. 

Реализатори екскурзије су одељењске старешине  наше школе  у сарадњи са учитељима 

других школа из наше општине. 

Циљ  једнодневне екскурзије је: 

-          савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем 

појава и односа у природној и друштвеној средини 

-          упознавање културног наслеђа 

-          упознавање привредних достигнућа 

-          рекреативно-здравствене активности ученика 

Образовно-васпитни задаци: 

-          проучавање објеката и феномена у природи 

-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 

-          развијање интересовања за природу 

-          изграђивање еколошких навика 

-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 

-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима 

-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота 
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-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

 

 

Програм једнодневне екскурзије  на релацији : 

 

1. Програм излета ученика млађих разреда Корбово-Бор-Корбово 

  

Циљ 

једнодневног 

излета 

-савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини 

-  упознавање културног наслеђа 

-  упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно-здравствене активности ученика 

Учесници 

излета 

Припремно-предшколска група, први разред, други разред, трећи 

разред, четврти разред матичне школе из Корбова и издвојених 

одељења из Рткова и Вајуге 

Рализатори 

излета 

одељењске старешине  наше школе  у сарадњи са учитељима других 

школа из наше општине 

Дестинација Корбово-Зајечар- Бор-Лазарева пећина- Брестовачка бања-Борско 

језеро- Корбово 

Програм једнодневне екскурзије Образовно-

васпитни задаци 

Задаци садржаја 

програма 

Полазак испред Основне школе „ 

Хајдук Вељко“ у Корбову са успутним 

укрцавањем ученика из издвојених 

одељења из Рткова и Вајуге. Аутобуско 

разгледање града Неготина. Одлазак до 

Зајечара и посета Феликс Ромулијани 

.Наставак путовања. Долазак у Бор , 

обилазак зоо врта.  

Путовање до Злотске( Лазареве 

пећине). 

 

Обилазак пећине и кањона Злотске 

-проучавање објеката 

и феномена у 

природи 

- уочавање узрочно-

последичних веза у 

конкретним 

природним условима 

- развијање 

интересовања за 

природу 

-изграђивање 

еколошких навика 

- упознавање начина 

живота, обичаја и 

рада људи појединих 

-проучавање објеката 

и феномена у природи 

и уочавање узрочно-

последичких односа у 

конкретним 

природним и 

друштвеним 

условима; 

-стицање нових 

сазнања; 

-развијање 

интересовања за 

природу и развијање 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  122  

реке.  

Путовање до Брестовачке бање и 

Долазак у бању и обилазак извора 

минералне воде. Ручак. 

 

Долазак на Борско језеро .Слободно 

време провести релаксацијом и 

одмором  у  лепотама и обиласку језера.  

Повратак за Корбово уз успутну паузу 

на Ртњу ради освежења. Наставак пута 

и долазак испред матичне школе у 

Корбову  до 22h, уз одвожење ученика 

из издвојених одељења у Ртково и 

Вајугу. 

 

крајева; 

-развијање 

позитивних односа 

према националним, 

културним, естетских 

вредностима, 

спортским потребама 

и навикама, 

позитивном 

социјалним односима 

-схватање значаја 

здравља и здравих 

стилова живота 

-подстицање 

испољавања 

позитивних 

емоционалних 

доживљаја 

  

 

еколошких наука; 

-познавање занимања 

људи која су 

карактеристична за 

поједине крајеве; 

-развијање позитивног 

односа према 

националним, 

уметничким и 

културним 

вредностима; 

-изграђивање 

екстетских, културних 

и спортских навика; 

-развијање 

позитивних 

социјалних односа 

међу ученицима и 

наставницима. 

Једнодневна 

екскурзија планира се  

у току маја 

2020.године. 
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2.Програм излета ученика млађих разреда Корбово-Феликс Ромулијана- Ниш- Нишка 

Бања-Зајечар- Корбово 

Циљ 

једнодневног 

излета 

-савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини 

-  упознавање културног наслеђа 

-  упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно-здравствене активности ученика 

Учесници 

излета 

Припремно-предшколска група, први разред, други разред, трећи 

разред, четврти разред матичне школе из Корбова и издвојених 

одељења из Рткова и Вајуге 

Рализатори 

излета 

одељењске старешине  наше школе  у сарадњи са учитељима других 

школа из наше општине 

Дестинација Корбово-Феликс Ромулијана- Ниш- Нишка Бања-Зајечар- Корбово 

Програм једнодневне екскурзије Образовно-

васпитни задаци 

 

Задаци садржаја 

програма 

Полазак испред Основне школе „ 

Хајдук Вељко“ у Корбову са успутним 

укрцавањем ученика из издвојених 

одељења из Рткова и Вајуге. Аутобуско 

разгледање града Неготина. Пауза ради 

кратког освежења. Наставак путовања 

до Зајечара. Долазак у Феликс 

Ромулијану , обилазак . Наставак пута 

до Ниша. Упознавање са историјом  и 

знаменитостима града. Ручак у 

оближњем ресторану по препоруци 

агенције. Наставак пута према Нишкој 

бањи. Разгледање бање , шетња  уз 

објашњења водича о лековитим водама 

.. Слободно време провести 

релаксацијом и одмором  у  лепотама 

бање и прелепом зеленилу.  Повратак за 

Зајечар. Организовање позоришне 

представе  за најмлађе.  Повратак за 

-проучавање објеката 

и феномена у 

природи 

- уочавање узрочно-

последичних веза у 

конкретним 

природним условима 

- развијање 

интересовања за 

природу 

-изграђивање 

еколошких навика 

- упознавање начина 

живота, обичаја и 

рада људи појединих 

крајева; 

-развијање 

позитивних односа 

према националним, 

културним, естетских 

вредностима, 

-проучавање објеката 

и феномена у природи 

и уочавање узрочно-

последичких односа у 

конкретним 

природним и 

друштвеним 

условима; 

-стицање нових 

сазнања; 

-развијање 

интересовања за 

природу и развијање 

еколошких наука; 

-познавање занимања 

људи која су 

карактеристична за 

поједине крајеве; 

-развијање позитивног 
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Корбово уз успутну паузе ради 

освежења. Наставак пута и долазак 

испред матичне школе у Корбову  до 

22h, уз одвожење ученика из 

издвојених одељења у Ртково и Вајугу. 

 

спортским потребама 

и навикама, 

позитивном 

социјалним односима 

-схватање значаја 

здравља и здравих 

стилова живота 

-подстицање 

испољавања 

позитивних 

емоционалних 

доживљаја 

  

  

 

односа према 

националним, 

уметничким и 

културним 

вредностима; 

-изграђивање 

екстетских, културних 

и спортских навика; 

-развијање 

позитивних 

социјалних односа 

међу ученицима и 

наставницима. 

Једнодневна 

екскурзија планира се  

у току маја 

2020.године. 

 

 

 

 

3.Програм излета ученика млађих разреда Корбово-Сребрно језеро-Голубац-Корбово 

 

Циљ 

једнодневног 

излета 

-савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини 

-  упознавање културног наслеђа 

-  упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно-здравствене активности ученика 

Учесници 

излета 

Припремно-предшколска група, први разред, други разред, трећи 

разред, четврти разред матичне школе из Корбова и издвојених 

одељења из Рткова и Вајуге 

Рализатори 

излета 

одељењске старешине  наше школе  у сарадњи са учитељима других 

школа из наше општине 

Дестинација Корбово-Сребрно језеро-Голубац-Корбово 

Програм једнодневне екскурзије 
Образовно-васпитни 

задаци 

Задаци садржаја 

програма 
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Полазак испред Основне школе „ 

Хајдук Вељко“ у Корбову са 

успутним укрцавањем ученика из 

издвојених одељења из Рткова и 

Вајуге. Посета хидроелектране 

Ђердап 1. Аутобуско разгледање 

Дунавске клисуре. Пауза на 

видиковцу и разгледање Великог 

казана. .Наставак путовања до 

манастира Тумане. Обилазак велике 

српске светиње Источне Србије. 

 Ручак. 

 

Долазак на Сребрно 

језеро.Слободно време провести 

релаксацијом и одмором  у  

лепотама и обиласку око језера.  

Повратак за Корбово  и обилазак 

Голубачке тврђаве. Успутне паузе 

ради освежења. Наставак пута  и 

долазак испред матичне школе у 

Корбову  до 22h, уз одвожење 

ученика из издвојених одељења у 

Ртково и Вајугу. 

 

-проучавање објеката и 

феномена у природи 

- уочавање узрочно-

последичних веза у 

конкретним природним 

условима 

- развијање 

интересовања за 

природу 

-изграђивање 

еколошких навика 

- упознавање начина 

живота, обичаја и рада 

људи појединих 

крајева; 

-развијање позитивних 

односа према 

националним, 

културним, естетских 

вредностима, 

спортским потребама и 

навикама, позитивном 

социјалним односима 

-схватање значаја 

здравља и здравих 

стилова живота 

-подстицање 

испољавања 

позитивних 

емоционалних 

доживљаја 

-проучавање објеката и 

феномена у природи и 

уочавање узрочно-

последичких односа у 

конкретним природним 

и друштвеним 

условима; 

-стицање нових 

сазнања; 

-развијање 

интересовања за 

природу и развијање 

еколошких наука; 

-познавање занимања 

људи која су 

карактеристична за 

поједине крајеве; 

-развијање позитивног 

односа према 

националним, 

уметничким и 

културним вредностима; 

-изграђивање 

екстетских, културних и 

спортских навика; 

-развијање позитивних 

социјалних односа међу 

ученицима и 

наставницима. 

Једнодневна екскурзија 

планира се  у току маја 

2020.године. 
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План и програм наставне екскурзије 2020/2021. годину. 

OШ” Хајдук Вељко” Корбово 

 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање 

интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и 

естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним 

односима. 

1. Дестинација : Корбово - Врање- Корбово 

Први дан- Полазак испред школе у 7.00 часова. Долазак у манастир Манасија и 

обилазак манастир старе Моравске школе. Одлазак и долазак у манастир 

Раваница. Наставак пута до Ниша где се обилази нишке тврђаве, Ћеле- кула и 

Чегар. Долазак у Врање у хотел у вечерњим часовима, вечера и ноћење. 

Други дан -Доручак, обилазак Бујановачке бање, манастире Прохор пчињски, 

обилазак куће Боре Станковићa. Ручак и наставак пута за Подвршку. Долазак у 

Брзу Паланку  у 22.00 часова 

Циљеви и задаци: Циљ ове маршуте је да знање ученика свих разреда уздигне на 

виши ниво. Ученици ће првог дана обићи више локалитета са српским 

средњовековним манастирима. Циљеви и задаци су упознавање са нашом вером и 

традицијом, опстајањем са вером и у вери током векова, упознавање са градњом, 

сликањем и стиловима у грађевинарству средњег века и задужбинарством наших 

краљева и царева тог доба. Другог дана ученици се упознају са топлим 

минералним водама Бујановачке бање, њеним вредностима и развоја туризма на 

југу. Циљеви су усмерени ка српској књижевности и писцу који је обележио 

српско књижевно стваралаштво, Бори Станковићу. Ученици ће уз помоћ 

наставника , водича и кустоса музеја моћи да чују и виде где је наш књижевник 

живео и стварао. 

 

 

2. Дестинација : Корбово – Краљево – Корбово 

Први дан – Полазак испред школе у 7.00 часова. Долазак у Крушевац и посета 

Лазаревом граду и цркви Лазарици. Наставак пута до Врњачке Бање и ручак. 

Долазак у Краљево, смештај и ноћење.  



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  127  

Други дан - Обилазак манастира Жича и Љубостиња. Наставак пута према 

Сокобањи.Ручак и обилазак Соко града. Повратак у Корбово око 22 часа. 

Циљеви и задаци: Циљ ове маршуте је да знање ученика свих разреда уздигне на 

виши ниво. Ученици ће обићи више локалитета са српским средњовековним 

манастирима. Циљеви и задаци су упознавање са нашом вером и традицијом, 

опстајањем са вером и у вери током векова, упознавање са градњом, сликањем и 

стиловима у грађевинарству средњег века и задужбинарством наших краљева и 

царева тог доба. Такође ће се обиласком Врњачке бање и Сокобање упознати са 

богатством минералним изворима наше земље. 

 

3. Дестинација : Корбово – Златибор – Корбово 

Први дан -  Полазак испред школе у 7.00 часова. Вожња преко Зајечара, 

Параћина, Чачка и Ужица са успутним краћим паузама. Обилазак Овчарско-

кабларске клисуре, бање и манастира. Наставак пута према Златибору у коме се 

одседа. Ручак. поподне, обилазак центра Златибора и одлазак до Златиборског 

језера. Вечера. Ноћење.Други дан- Доручак Полазак из хотела и обилазак језера 

Перућац и  града Бајна Башта. Ручак. Одлазак до Ваљева и посета Петници. 

Одлазак преко Аранђеловца и Параћина до Корбова. Код Зајечара обилазак 

Феикс Ромулијане. Долазак у 22.00 часова. 

 

Циљеви и задаци:  Циљ ове маршуте је да знање ученика свих разреда уздигне на 

виши ниво. Ученици 5, 6 и 7 разреда ће обилазећи локалитете на Златибору,  

упознати природне лепоте које су у току школовања спомињали на часовима 

биологије и географије. Видеће материјалне доказе о присутности римске 

империја и на нашој  територији и упоредити их са локалитетима у својој 

непосредној близини. Ученицима 5,6 и 7. разреда је нарочито битан обилазак у 

парк и језеро на Златибору и на Перућцу а од водича моћи да чују и виде где се 

налазе локалитети везани за природна богатства као и где су настала важна 

културна блага у овом делу Србије. 

 

Задужен  Одељењске старешине, наставници историје и георафије. 

 Начин праћења: Кроз реализациjу активности и извештај о реализацији 

екскурзије 

Време реализације: почетак школске године – израда плана екскурзије. Мај 

месец реализација екскурзије. 
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13. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ 

ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

План превенције 

  

Активности Циљеви 
Начин 

реализовања 

Време 

реализације 

Упознавање 

запослених, 

ученика и 

родитреља са 

појмом насиља 

Препознавање вариетета насилног 

понашања међу децом у школи 

- Увиђањеда и одрасли понекад 

испољавају насилно понашање 

- Упознавање саначинима понашања 

и карактеристикама личности деце 

која трпенасиље, која се насилно 

понашају или супосматрачи 

Разумевање различитих степена 

реституције за различите облике 

понашања 

Предавање од 

стране 

разредних 

старешина и 

стручних лица 

из ове области 

које ће школа 

ангажовати С
еп

те
м

б
ар

/о
к
то

б
ар

 

Рад са ученицима 

од I–IV разреда 

кроз превентивне 

радионице 

- Упознавање са међусобним 

разликама и откривање могућности 

за уживањем у разликама 

- Освестити како настајеконфликт, 

које су му фазе и како се 

продубљује 

- Препознавање различитих врста 

насиља и различитих начина 

реаговања на насиље 

- Правила – појам и доношење 

- Реституција – врсте и важност 

Учитељи кроз 

одељењске 

заједнице и 

чаосве 

грађанског 

васпитања 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Д
ец

ем
б
ар
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Рад са ученицима 

од V-VIII разреда 

кроз превентивне 

радионице 

- Препознавање различитих врста 

насиља и различитих начина 

реаговања на насиље 

- Правила – појам и доношење 

- Формулисање правила 

- Реституција – врсте и важност 

Од.старешине 

раде са 

ученицима 

кроз 

одељењске 

заједнице и 

наст.гр. васп.  

Ф
еб

р
у
ар

 М
ар

т 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима који 

испољавају 

насилно 

понашање 

Кориговање понашања ученика 

према којима су предузете 

дисциплинске мере 

Одељенске 

старешине, 

директор, 

педагог 

Т
о
к
о
м

 ц
ел

е 

ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

Свакодневно 

евидентирање 

појава насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ученика од стране 

свих фактора у 

школи 

Превенција насиља ЧлановиТима 

Т
о
к
о
м

 ц
ел

е 
ш

к
о
л
ск

ег
 

го
д
и

н
е 

Забрана изласка 

деце из школског 

дворишта у време 

трајања наставе 

Спречавање излагања деце у 

преласку преко саобраћајница и 

одласка у близини реке. 

Дежурни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

ваннаставно 

особље 

Т
о
к
о
м

 ц
ел

е 

ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

Евалуација кроз 

попуњавање 

анкета 

- Колике је резултате дао 

досадашњи рад – пошто се анкета 

ради и на почетку, пре свих 

активности 

Попуњавање 

анкете 

М
ај

 Ј
у
н
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ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

-Упознавање 
наставника,родитеља и ученика 

са Протоколом и Програмом за 

заштиту деце  и ученика од 

насиља 
-Организовање дежурства 

наставника-чланова Тима за 

безбедност 
 Koституисање Тима 

-Предавање на тему 

дискриминације, насиља и 

занемаривања „Агресивност код 
деце и младих“ 

-Организовање индивидуалних 

разговора са ученицима 
-Евидентирање појаве насиља у 

школи 

-Рад са децом која врше насиље 
-Рад са децом која трпе насиље 

-Саветодавни рад са родитељима 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
- 

П
р
ед

ав
ањ

е 
о
д
с
тр

ан
е 

р
аз

р
ед

н
и

х
 с

та
р
еш

и
н

а 
и

 

ст
р
у
ч
н

и
х
 л

и
ц

а 
и

з 
о
в
е 

о
б
л

ас
ти

 к
о
је

 ћ
е 

ш
к
о

л
а 

ан
га

ж
о
в
ат

и
..
 

 

О
д
ељ

ен
с
к
е 

ст
ар

е
ш

и
н

е,
 Т

и
м

 з
а 

б
ез

б
ед

н
о

ст
, 

д
и

р
ек

то
р
, 

п
ед

аг
о
г,

 н
ас

та
в
н

и
к
 с

р
п

ск
о
г 

је
зи

к
а,

 

н
ас

та
в
н

и
к
 ф

р
ан

ц
у
ск

о
г 

је
и

к
а,

  
и

 у
ч

и
те

љ
и

 
Анализа стања и израда акционог 

плана 
-Литерални радови на тему 

„Зашто се ми не волимо“ 

-Упознавање ученика са 
Конвенцијом о правима и 

обавезама детета 

- Радионица „Моја порука 

захвалности“  
-Праћење врсте насиља и 

евидентирање истих ако их има 

-Рад са децом која врше насиље 
-Рад са децом која трпе насиље 

-Саветодавни рад са родитељима 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

О
р

га
н

и
зо

в
ањ

е 
р

ад
и

о
н

и
ц

а 

О
д
ељ

ен
с
к
е 

ст
ар

е
ш

и
н

е,
 Т

и
м

 з
а 

б
ез

б
е
д
н

о
ст

, 
д
и

р
ек

то
р

, 
п

ед
аг

о
г,

 

н
ас

та
в
н

и
к
 с

р
п

ск
о

г 
је

зи
к
а,

 

н
ас

та
в
н

и
к
 ф

р
ан

ц
у

ск
о
г 

је
и

к
а,

  

н
ас

та
в
н

и
к
 г

р
ађ

ан
ск

о
г 

в
ас

п
и

та
њ

а 
 и

 

у
ч
и

те
љ

и
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- Радионица „ Топле пахуљице“ 

-Ликовна изложба „Пут до 

хармоничних односа“ 
-Сарадња са МУП-ом 

- Органзација маскенбала 

-Праћење врсте насиља и 

евидентирање истих ако их има 
-Рад са децом која врше насиље 

-Рад са децом која трпе насиље 

-Саветодавни рад са родитељима 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

-

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

П
р

ед
ав

ањ
ао

д
ст

р
ан

еп
р

и

п
ад

н
и

к
а 

П
С

 у
 К

л
ад

о
в
у

, 

н
ач

ас
о

в
и

м
ал

и
к
о

в
н

ек
у

л
т

у
р

еи
зр

ад
ар

ад
о

в
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аз
а
д

ат

у
те

м
у
 

О
д

ељ
е
њ

ск
е
ст

ер
е
ш

и
н

е,
 

Т
и

м
за

б
ез

б
е
д

н
о

ст
, 

н
ас

та
в
н

и
к
 ф

р
ан

ц
у

ск
о

г 

је
зи

к
а 

н
ас

та
в
н

и
к
 

л
и

к
о

в
н

е 
к
у

л
ту

р
е 

 

-Сарадња са Домом здравља и 

полицијом 

 - Радионица„Моја порука 

љубави“ 
-Организовање спортских 

активности против насиља 

-Рад са децом која врше насиље 
-Рад са децом која трпе насиље 

-Саветодавни рад са родитељима 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

О
р
га

н
и

зо
в
ањ

е 
п

о
се

те
 п

си
х
о
л
о
га

 и
л
и

 

д
о
к
то

р
а 

и
з 

Д
о
м

аз
д
р
ав

љ
а 

к
о
ји

 ћ
е 

о
д
р
ж

ат
и

 п
р
ед

ав
ањ

е.
 

Н
ас

т.
ф

и
зи

ч
к
о
г 

в
ас

п
и

та
њ

ао
р
га

н
и

зо
в
аћ

е 
сп

о
р
тс

к
е 

и
гр

е 

Н
ас

т.
ф

и
зи

ч
к
о
гв

ас
п

и
та

њ
а,

 

о
д
ељ

ењ
ск

е
ст

ар
е
ш

и
н

е,
 

Т
и

м
за

б
ез

б
е
д
н

о
ст

 

-Разговор са 

психологом,педагогом 
-Месец лепих речи 

-Рад са децом која врше насиље 

-Рад са децом која трпе насиље 
-Саветодавни рад са родитељима 

М
А

Р
Т

 

 

-Извештавање о евидентираним 

насиљима или чиновима 

дикриминације 
Радионица- Како се решавају 

проблеми/сукоби 

-Рад са децом која врше насиље 
-Рад са децом која трпе насиље 

-Саветодавни рад са родитељима 

А
П

Р
И

Л
 

О
р

га
н

и
зо

в
ањ

е 

р
ад

и
о
н

и
ц

е 
у
 

о
к
в
и

р
у
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о
је

 ћ
е 

у
ч
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и
ц

и
 н
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ч

и
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к
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о
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а 
н

а 

п
о

зи
и
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в
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 н
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и
н

 

р
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в
ај

у
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у
к
о
б
е 

и
л
и
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р
о
б
л
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е 

У
ч

и
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љ
и

, 

ти
м
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б
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б
е
д
н

о
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, 

о
д
ељ

ењ
ск

е
ст

ар
е
ш

и
н

е,
 н

ас
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в
н

и
к
 

ф
р

ан
ц

у
ск

о
г 

је
зи

к
а 

у
 у

л
о
зи

 

к
о
о
р
д
и

н
ат

о
р
а 

Т
и

м
а 

- Радионица „Моја порука 

захвалности“  
 

-Рад са децом која врше насиље 

-Рад са децом која трпе насиље 
-Саветодавни рад са родитељима 

М
А

Ј
-Ј

У
Н

 

О
р

га
н

и
зо

в
ањ

е 
п

р
ед

ав
ањ

а
 

У
ч
и

те
љ

и
, 

ти
м

за
б
ез

б
е
д
н

о
ст

, 

о
д
ељ

ењ
ск

е
ст

ар
еш

и
н

е 

 

 

 

 

Драгана Стојковска (председник Тима),  

Ненад Турановић, члан 

 Ненад Лукић, члан 
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Сања Бобић , члан 

Лелица Бузгановић, члан и  

Никола Пражић, члан Ученичког Парламента 

 

Тим ће редовно извештавати о својим реализованим активностима Наставничко веће и 

Педагошки колегијум, као и о предузетим мерама у случају да дође до појаве насиља, 

најмање два пута годишње (на крају првог и другог полугодишта), а, ако за то буде 

потребно, и више пута у току године.   

 

ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Задужени: 

ТЕМА/АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Професионална оријентација 

кроз наставне садржаје од 

првог до четврогразреда кроз, 

могуће, теме:  

Шта раде моји родитељи, 

рођаци, комшије? 

Ко све ради у школи 

Кад одрастем бићу... 

Који је посао тежак, а који 

лак 

Сусрет са људима необичних 

занимања 

Током школске године Учитељи 

Професионална оријентација 

кроз наставне садржаје од 

петог до осмог разреда  

Током школске године 
Предметни наставници, 

Одељењске старешине 

Упознавање ученика са 

различитим занимањима 

током излета, екскурзија 

Мај 

Учитељи, 

Предметнинаставници, 

одељенскестарешине 

Реализација програма 

Професионална оријентација 

на преласку у средњу школу 

Током школске године  педагог 

Професионално саветовање и  

информисање 
Током школске године Педагог 

Организовање презентација 

средњих школа 
Април/Мај Директор, педагог 
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Дарко Поповић, одељењски старешина 8.разреда 

Дргана Стојковска, одељењски старешина 7.разреда 

 

 

 

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСВТЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 
 

Садржај Активности Време Носиоци активности 

Упознавање и одржавање 

мера заштите здравља 

ученика и запослених услед 

епидемиолошке ситуације, 

пандемије КОВИД 19 

Систематски прегледи 

-Вакцинације (превенција 

дечјих заразних болести) 

-Стоматолошки прегледи 

Посета 

Здравствене 

установе 

Септембар Разредне старешине, 

учитељи, директор 

Лична хигијена Предавања Током 

школске 

године 

цембар 

Учитељи,наставници, 

родитељи 

Хигијена простора (учионице, 

школски намештај) 

Редовно 

одржавање 

учионица, 

дезинфекција, 

дератизација, 

чување школског 

намештаја 

Током 

школске 

године 

Разредне старешине, 

ученици, 

учитељи,директор, 

техничко особље 

Дан борбе против сиде Пп презентације, 

предавање,  

Децембар Разредне 

старешине,педагог 

Заразне болести Предавање Фебруар Разредне старешине, 

представник ЗЦ 

Болести зависности Предавање Март Разредне 

старешине,педагог 

Здрава исхрана Израда ликовних 

радова и израда 

паноа, 

презентација, 

радионице 

Април Учитељи,наставник 

биологије 

Неправилна исхрана (брза 

храна) 

Презентација, 

предавање 

Април/Мај Учитељи,наставник 

биологије 
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Дан без дуванског дима Презентација, 

предавање 

Мај Учитељи, наставник 

биологије, ученици 

Вежбе за исправљање кичме  Практичан рад Током 

школске 

године 

Наставник физичког 

васпитања 

Вежбе у оквиру пројекта 

„Покренимо нашу децу“ 

Практичан рад Током 

школске 

године 

Учитељи 

 

 

ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема/активност 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Акција прикупљања 

одеће,књиге и играчака  за 

ученике из осетљивих група 

 

Децембар 

Ученици од 1.до 

8.разреда,наставник , раз. 

старешине,учитељи 

Сарадња са службом за 

социјални рад 

 

Током школске године 
Директор,учитељи,  

разредне старешине,педагог 

Посета породицама 

материјално угрожених 

 

Фебруар/март 
Учитељи,  разредне 

старешине,педагог 

Сарадња са Црвеним крстом 

(прикупљање одеће) 

 

Април/Мај Ученици  и  наставници 

Посета и сарадња са 

друштвом „Нада“ 
Током школске године 

Директор, разредне 

старешине,педагог 

Бесплатна екскурзија Мај/јун 
Учитељи,  разредне 

старешине 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Садржај Активности Време 
Носиоци 

активности 

Дан заштите озонског 

омотача- 16. септембар 
Предавања, израда паноа Септембар 

наставници, 

ученици 

Дан животиња-4. 

октобар 

Презентација, израда 

ликовних радова 
Октобар 

Учитељи, 

наставници, 

ученици, наставник 

биологије, 

педагошки 

асистент 

Украшавање учионица 

уочи новогодишњих 

празника 

Израда украса од природног 

материјала 
Децембар 

Ученици, учитељи, 

наставници 

Обележавање дана 

заштите шума и вода – 

21. и 22. март 

Израдалитерарнихиликовни

храдова, радионичарскирад 
Март 

Наставници, 

ученици, учитељи 

-Обележавање дана 

планете Земље – 22. 

априла 

-Етно дан 

-Организација акције 

„Чишћење и уређење 

села“ 

Уређење школског 

дворишта, предавање 

Предавање, израда паноа 

Практични рад 

Април/ 

мај 

Директор, ученици, 

родитељи, 

учитељи, 

наставници 

Представници 

локалне 

самоуправе 

Светски дан заштите 

животне средине -5. јун 

Израда ликовних радова и 

израда паноа 
Јун 

Ученици,  

учитељи, 

наставници, 

наставник 

биологије 

Постављање 

еколошких порука на 

видним местима школе 

Практичан рад Током 

школске 

године 

ученици 

Конкретан допринос 

селекцији отпада 

/рециклажа 

Практичан рад 
Током 

школске 

године 

Сви 

запослени,ученици, 

наставник 

биологије 
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ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

ТЕМА/АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Крос-јесењи и  пролећни 

Трка за срећније детињство 

Уличне трке 

Септембар - април 

Ученици од 1.до 

8.разреда,наставник 

физичког 

васпитања,учитељи 

Недеља школског спорта 

(Ученици од 1.до 4.разреда- 

полигони елеметнтарних 

игара 

Ученици предметне наставе 

(спортке игре) 

Октобар (од седмог до 

једанаестог Октобра) 

Ученици од 1.до 

8.разреда,наставник 

физичког 

васпитања,учитељи 

Стони тенис (такмичење) Октобар 
Ученици виших разреда, 

наставник физичког 

Одбојка (школско 

такмичење) 
Новембар 

Ученици виших разреда, 

наставник физичког 

Кошарка (школско 

такмичење) 
Јануар/Фебруар 

Ученици виших разреда, 

наставник физичког 

Фудбал (школско 

такмичење) 

 

 

Републички крос РТС-а 

Април 

Ученици виших разреда, 

наставник физичког 

Ученици од 1.до 8. 

разреда,наставник физичког 

васпитања,учитељи  и 

наставници предметне 

наставе 

“Здравље је култура”-

вежбам,јачам тело и 

развијам идеје 

Јавни час физичке културе 

и здравља 

Мај 

Ученици разреда     од        

1.до 8.разреда, наставник 

физичког васпитања, 

наставници предметне 

наставе,учитељи 

Дан изазова Мај Ученици од 1-8 разреда 
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Школа ће у складу са могућностима, према препоруци и стручном упутству 

министарства здравља и министарства МПНТР и бројем ученика организовати недељу школског 

спорта, где ће учесници бити сви ученици наше школе.  Теме  и  активности које су предвиђене 

Законом о основном образовању и васпитању, као и школског  такмичења, биће обављене као и 

ранијих година. Ученици од 1. до 4.разреда - полигони елеметнтарних игара, ученици предметне 

наставе – спорке игре у складу са могућностима школе и бројем ученика. Школа ће имати 

сарадњу са локалном самоуправом око организације недеље школског спорта. Школа ће  у 

сарадњу са локалном самоуправом имати сарадњу око организације недеље школског спорта. 

 

 

 

ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Сарадници Место 

Пријем првака септембар 

наставници 

разредне 

наставе, 

ученици 

родитељи школа 

Дечја недеља октобар 

наставници 

разредне 

наставе, 

предметни 

наставници, 

ученици 

месна заједница 
школа, јавни 

простор 

Пролава Дана 

школе 
новембар 

тим за 

реализацију 

школске 

приредбе, 

месна 

заједница, 

родитељи 

сала биоскопа у 

Недеља школског спорта 

ТЕМА/АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Недеља школског спорта 

(Ученици од 1.до 4. разреда- 

полигони елеметнтарних игара 

Октобар 

мај 

Ученици од 1.до 

4.разреда,наставник фитичког 

васпитања,учитељи 

Недеља школског спорта 

(Ученици од 5.до.8.разреда) 

Такмичења спортских игара 

Октобар 

мај 

Ученици од 1.до 

8.разреда,наставник физичког 

васпитања,учитељи 
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ученици, 

директор школе 

Прослава Дана 

Светог Саве 
јануар 

наставници 

разредне 

наставе, 

наставник 

српског језика, 

ученици 

месна црква 
месна црква, 

школа 

Посета 

позоришној 

представи, 

у току школске 

године 

одељењске 

старешине 

Центар за 

културу 

Кладово 

Дом културе у 

Кладову 

Дани Дунава мај 

одељењске 

старешине, 

учитељи 

Туристичка 

организација 

Кладово 

Плато испред 

Дома омладине 

у Кладову 

Прослава мале 

матуре 
јун 

одељењски 

старешина, 

директор 

школе, ученици 

спонзори, 

родитељи 
школа 

Свечани 

завршетак 

школске године 

јун 

одељењске 

старешине, 

ученици 

родитељи школа 

 

 

 

ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња породице и школе веома је важан сегмент од кога зависи ниво успешности остваривања 

целокупног васпитно-образовног процеса. Могућност и облици рада су вишеструки и 

подразумевају подруштвљавање у односима школа - породица.  

Ова сарадња реализоваће се кроз следеће облике и форме: 

Индивидуални разговори 

Преко личних контаката са родитељима, наставник ће се непосредно упознати са условима 

живота породице, економским и стамбеним приликама, хигијенским условима, културним 

навикама, односима у породици, односима родитеља према деци, здравственом стању, 

психофизичком развоју детета итд. 

Да би се лакше сагледали проблеми, да би се нашла што адекватнија решења, потребно је да се 

наставник за сваки такав лични контакт са родитељима припреми. 
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Изузетно је важно да наставник својим наступом створи пријатну климу за разговор уз пуно 

поштовања личности како родитеља тако и ученика, јер ће се тада створити услови узајамног 

поверења. 

Родитељски састанци 

Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и договора о 

конкретним питањима и проблемима.Као најпогоднији облици одржаваће се следећи облици 

родитељских састанака: 

а) Одељењски састанци  родитеља 

На овим родитељским састанцима у центру пажње биће проблеми одељења.То су најчешћа 

питања везана за организацију наставе, дисциплину ученика, похађању школе, домаћи задаци, 

организацију слободног времена, помоћ слабијим и талентованим ученицима,  екскурзије. 

Овакве састанке са одређеним садржајем организује разредни старешина уз помоћ  психолошко-

педагошке службе. 

б) Општи родитељски састанци 

Ова форма ће се примењивати када се третирају питања која се односе на планирање рада школе, 

организацију и извођење наставе, предузимање већих значајних акција, новина у образовању, 

припреме за полазак у први разред, информисање родитеља , итд. У припремању ових састанака, 

поред представника школе учествоваће чланови Савета родитеља. 

в) Састанак група родитеља 

Ова форма сарадње родитеља и школе примењиваће се онда када се за то укаже потреба. 

Састанак групе родитеља одржаће се са родитељима чија деца слабо уче, или имају проблеме у 

понашању. Исто тако, ови састанци одржаваће се ако буде потребно са родитељима изузетно 

надарене деце као и са родитељима који имају озбиљне социјалне проблеме. 

ТЕМА/АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Разредни одељенски састанци: 

Упознавање родитеља са оргнизацијом 

рада школе, техничким могућностима 

школе, наставним и ненаставним 

особљем, 

Септембар 

Директор, Учитељи, 

Одељенске 

старешине 

Индивидуални разговори  

–информацијео условима, понашању 

ученика у породици, школи, успеху и 

напредовању 

У заказаним терминима 

током школске године 

Учитељи, 

Одељенске 

старешине 

Отворена врата: Размена информација о 

понашању и  напредовању ученика 

У заказаним терминима 

током школске године 

Учитељи, одељенске 

старешине 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  140  

 

 

 

Педагошко образовање родитеља (он лине) 

 

           Породица и школа су два основна фактора васпитања. Карактеришу их 

дуготрајност, перманентност, јак интензитет, одговорност, а породицу посебно и 

емоционалност и лична мотивисаност. То су две институције које су заједнички 

заинтересоване за ученикова напредак и развој. Школа је та која треба да врши 

педагошко образовање родитеља. 

Школски педагог 

- снима, прати и подстиче унапређење породичне целине 

- подстиче њихово педагошко информисање и усавршавање 

- помаже у решавању васпитних проблема (саветује) 

- посредује у сарадњи породице и школе 

- информише родитеље о напредовању ученика са којим посебно ради 

Одељенски родитељски састанци 

(најмање 4 у току школске године) 

упознавање са НПП, уџбеницима,  

наставницима, облицима и методама рада 

, кућним редомшколе(права и обавезесвих 

учесника В-Опроцеса 

Септембар, 

новембар, 

децембар, 

април, мај 

јун 

Учитељи, 

Одељенске 

старешине 

Саветодавни рад са родитељима ученика 

чија деца имају 

тешкоћа у понашању и учењу 

Током школске године Педагог 

Учешће родитеља у Савету родитеља: 

Избор одељенских представника, редовно 

извештавање представника Савета 

родитеља на Родитељским састанцима о 

одлукама и темама Савета родитеља. 

Током школске године 
Чланови Савета 

родитеља 

Учешће у тимовима школе(  

учешће представника Савета у раду Тима 

за самовредновање, као и у раду Тима за 

развојно планирање) 

Током школске године Чланови тимова 

Едкатори деце и родитеља у областима у  

којима су експерти 

Укључивање родитеља у програм 

Професионалне оријентације – предавање 

експерта у одређеној области 

Током школске године 

Родитељи,експерти 

из различитих 

занимања, чланови 

тима ПО 

Социјалне активности: дружење у школи,  

прославе (Дан школе,матура) 
Током школске године 

Учитељи, 

наставници, 

родитељи, директор 
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           У непосредном раду са родитељима доминира саветодавни рад (информација, 

помоћ, инструкција, предузимање заједничких мера), а у посредном оне активности у 

којима учествују други (наставници, управа школе, одељењске старешине, ученичке 

групе и организације), а утиче на понашање и ангажовање родитеља и породице у 

васпитању деце. 

           Које промене у савременој породици треба пажљивије пратити да би сарадња, а 

тиме и педагошко образовање родитеља било што успешније: 

- промена у функцији породице (запосленост оба родитеља, друштвена 

ангажованост, економска аутономија) 

- промена у структури породице (без треће генерације, са мање деце, непотпуна 

породица и сл.) 

- промена у односима у породици (економска независност жене, изједначеност у 

образовању, промена у културном стандарду породице и сл.) 

- промене у односу према деци (поштовање личности детета, дуготрајност 

школовања, брига о развоју и сл.) 

 

Основни садржаји сарадње школе и породице: традиционални садржаји сарадње: 

– оцене 

 – изостанци 

 – ексцеси 

 – владање ученика 

Савремени садржаји сарадње: 

– саветовање 

 – заједничко решавање проблема 

 – мотивисање за учење 

Базу за педагошко образовање породице чине и одређени облици сарадње школе и породице, 

педагога и родитеља: 

- међусобно упознавање (улоге, услова, прилика и могућности) 

- информисање 

- саветовање 

- педагошко образовање 

- заједничко решавање проблема у васпитању детета 

- ангажовање родитеља у решавању проблема школе и у управљању школом 

- заједничке акције и манифестације, приредбе, изложбе, екскурзије итд. 

Педагошко образовање родитеља обухвата једну тежњу за информисање и усавршавање 

родитеља из педагогије и других сродних научних области. Коначно, наш циљ је и утицање на 

родитеље у циљу схватања или каналисања ове или оне личности, као и унапређење педагошке 

ситуације у породици: 

- да породица буде здрава и стабилна социјална заједница 

- да родитељи имају позитивне људске квалитете 

- да постоје услови за културни живот у породици 

- да постоје повољни материјални и здравствени хигијенски услови у породици 
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- да родитељи поседују минимум педагошке културе, да прате развој деце и да су 

мотивисани за сарадњу 

- да буду координирана друштвена помоћ у породици за подизање и васпитање деце 

- да буде указана посебна брига о деци појединих категорија родитеља (алкохоличара, 

наркомана, сиромашних, отпуштених са посла) 

 

Теме предлаже педагог с обзиром на узрасне карактеристике ученика, а могу се променити на 

основу потреба и захтева родитеља: 

 

 

II разред Мит о срећном детињству 

III разред Стрпљење је највећа инвестиција 

IV разред Сарадња породице и школе 

V разред Организација активности у току дана 

VI разред Вршњачко насиље – сарадња са родитељима 

VII разред Методе успешног учења 

VIII разред Значај правилног избора позива 
 

 

У раду са родитељима наставник мора користити следеће принципе: поштовање личности 

родитеља, ефикасно коришћење времена, принцип корисности, стицање искуства родитеља, 

принцип тачности. 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

Последњих година малолетничка делинквенција је посебан друштвени проблем који 

погађа све слојеве и оба пола . Што се узраста тиче све више се помера наниже тако да 

се више не може говорити о узрастима карактеристикама јер се у овој групи срећу деца 

од 9 – 10 година .  

То нису  више деца из социјално угрожених породица већ и деца из боље материјално 

ституираних породица . Истина , код нас још увек нема оваквих појава али ово указује 

да узроке треба тражити у самој породици јер је она тренутно највише угрожена .  

Школа ће у овом циљу држати предавања за родитеље у циљу указивања на неке појаве 

малолетничке делинквенције .  

Теме су уграђене у програм сарадње са родитељима а реализоваће се на родитељским 

састанцима . Реализатори ће бити одељенске старешине као и директор школе, 

приликом организације заједничких родитељских састанака  
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ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

 

1.Уважавање личности ученика и стварање услова за развој индивидуалних  

способности и интересовања ученика. 

 IX-

XII 

I-VI 

 

2.Улога и значај сваког појединца за успех одељењских заједница у различитим 

активностима 

3.Међусобни односи:  -одељењска заједница, -истицање позитивних примера, -

односи-старији, млађи 

4.Организовање помоћи слабијим ученицима у учењу и решавању  других 

проблема X, XI, II,III 

5.Учествовање у акцијама солидарности 
X, IV,V 

6.Спровођење акције прикупљања старих књига, уџбеника и прибора као и помоћ 

сиромашним IX, X 

7.Укључивање у обележавање међународних акција и манифестација IX-XII, I-VI 

 

Задужени за реализацију: одељенске старешине 

 

 

ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО – КОРИСНОГ РАДА 

 

       Полазећи од задатака друштвено – корисног рада, садржаји програма реализоваће се 

кроз пет програмских садржаја: 

1. Активности везане за школу и школску средину 

2. Активности везане за породицу и родитељски дом 

3. Активности у околини школе 

       Активности везане за школу и школску средину обухватиће следеће послове: 

уређење учионица, кабинета, холова и дворишта, а радиће се на неговању цвећа, 

одржавању зелених површина, ружичњака, и слично. Реализација се планира за 9. и 4. 

месец, а реализатори су разредни учитељи и разредне старешине. 

       Активности везане за породицу и родитељски дом одвијаће се углавном у кући, а 

обухватиће одржавање личне хигијене одеће, обуће, стана, књига, прибора и бригу о 
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младима и старијим члановима породице, затим куповину итд. Ова активност одвијаће 

се континуирано током целе седмице. 

Активности у околини школе обухватиће следеће активности: одржавање и 

подизање зелених површина, одржавање спомен обележја и заштита природне средине. 

Време реализације је октобар и април месец, а реализатори су разредне старешине и 

учитељи. 

Услужна делатност реализоваће се преко заинтересованих организација и 

приватних предузећа.  

У одговарајућим акцијама израђиваће се украсни предмети, наставна средства и 

други употребни предмети. 

Највећи део наведених активности биће непосредно реализован преко 

одговарајућих секција. 

Наведени оквири неће бити ограничени за ученике уколико се рад организује у 

њихово слободно време, не омета наставу и друге школске обавезе. Реализатори 

програма су руководиоци – ментори секција, тј. радних група, разредне старешине и 

наставници које задужи управа школе, а време реализације зависиће од природе посла. 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ПРОЈЕКТА „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
 

 Овај програм је намењен основцима од првог до четвртог разреда.  Аqуа Viva је 

обезбедила обуку за учитеље из свих основних школа у Србији, креативне материјале за 

вежбање и стручну подршку из научних, просветних и медицинских области.  

Ученици ће са својим учитељима  свакога дана вежбати по 15 минута према разноврсним 

моделима вежби које је за потребе програма осмислио Српски савез професора физичког 

васпитања и спорта. 

Циљеви пројекта: 

- Промоција здравља и физичке активности у циљу СМАЊЕЊА ДЕФОРМИТЕТА код деце од 

првог до четвртог разреда основне школе. 

- Развијање компетенција наставника разредне наставе да применом програма утичу на 

ПРАВИЛАН ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ. 

-Унапређивање дидактичко-методичке компетенције наставника разредне наставе  

-Програмирање и планирање програма вежби превенције код ученика од првог до четвртог 

разреда основне школе 
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ПРОГРАМ РАДА ПРОЈЕКТА „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 

 

Циљеви програма  

- стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедносне културе ученика.  

Начин остваривања програма: 

-Наставу ће реализовати припадници Министарства унутрашњих послова  који поседују 

знања и вештине из области које се изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а 

на часовима одељењског старешине у четвртом и шестом разреду, једном месечно.  

Теме: 

- безбедност деце у саобраћају;  

- полиција у служби грађана; 

- насиље као негативна појава; - 

- превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; - 

- безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа;- 

-  превенција и заштита деце од трговине људима; - 

- заштита од пожара; 

- заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.  

Теме које ће се реализовати су уграђене у План и програм рада одељењских 

старешина за четврти и шести разред и реализоваће се у договору са представницима  

МУП-а.
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14. OСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
План Тима за професионални развој, школске  2020/2021. 

 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 
Временска 

динамика 

1. Састанак Тима за ПР 

2. Расподела задужења међу 

члановима Тима и договор 

о раду Тима за ПР 

Упознавање Тима са сa 

компетенцијама и приоритетима 

за текућу годину 
 

Расподела задужења 

Координатор Тима:: 

Милан Стојановић 

Записничар:   Ружа 
Калиновић  

Чланови Тима: 

Лукић Ненад 

Септембар 

3. Анализа потреба стручних 

већа за стручним 

усавршавањем 

4. Израда личних планова 

стручног усавршавања 

Прикупљање података од 

стручних већа и израда 

годишњег плана ПР на нивоу 

школе 

Усмеравање, помоћ у изради и 

прикупљање личних планова 

професионалног развоја 

Тим за ПР 

 
Септембар 

5. Рад на заказивању, 

организацији и реализацији 

семинара 

Позивање аутора семинара и 

договор око организације и 

реализације семинара 

Тим за ПР 

Директор школе 

У току 

школске 

године 

6. Евиденција о стручном 

усавршавању 

Учитељи, наставници и стручни 

сарадник достављају Тиму за СУ 

доказе: фотографије, извештаје, 

сертификате, уверења, потврде... 

о стручном усавршавању. 

Тим за ПР 

У току 

школске 

године 

7. Стално стручно 

усавршавање у функцији 

побољшања образовних 

постигнућа  и практичне 

примене новостечених 

знања 

Анализа стручног усавршавања 

са аспекта примене стечених 

компетенција  и у функцији 

побољшања образовних 

постигнућа ученика 

Стручна већа 

Тим за образовне 

стандарде и 

постигнућа 

Тим за ПР 

Децембар и 

јун 

8. Стално стручно 

усавршавање у функцији 

вредновања и 

самовредновања рада 

школе 

Анализа стручног усавршавања у 

функцији 

вредновања и самовредновања 

рада школе 

Тим за вредновање 

и самовредновање 

Тим за ПР 

Јун 

9. Евалуација планираног 

стручног усавршавања у 

установи и ван установе у 

школској 2019/2020.год. 

Тим за ПР врши евалуацију и 

подноси извештај о осварености 

плана ПР 

Учитељи, наставници и стручни 
сарадник подносе извештај о 

остварености личног плана 

стручног усавршавања 

Тим за ПР 
Наставничко веће 

Јун-август 
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10. Састанак Тима за ПР 

11. Расподела задужења међу 

члановима Тима и договор 

о раду Тима за ПР 

Упознавање Тима са сa 

компетенцијама и приоритетима 

за текућу годину 

Расподела задужења 

Координатор Тима:: 

Милан Стојановић 

Записничар:   Ружа 

Калиновић  

Чланови Тима: 

Лукић Ненад 

Септембар 

12. Анализа потреба стручних 

већа за стручним 

усавршавањем 

13. Израда личних планова 

стручног усавршавања 

Прикупљање података од 

стручних већа и израда 

годишњег плана ПР на нивоу 

школе 

Усмеравање, помоћ у изради и 

прикупљање личних планова 

професионалног развоја 

Тим за ПР 

 
Септембар 
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Задужени : 

Милан Стојановић, наставник историје, председник Тима 

Ненад Лукић, професор разредне наставе 

Ружа Калиновић, професор разредне наставе 

 

Тим за ажурирање сајта школе 
 

Тим је задужен за прикупљање материјала у електронској форми и његово 

постављање на Веб сајт школе. Тим ће објављивати новости о важнијим дешавањима у 

школи, обавештења, податке о јавним набавкама, и ажурирати већ постојеће 

информације о раду школе. 

  

Чланови Тима за одржавање веб сајта школе су:  

 

 

Љиљана Костандиновић, наставница енглеског језика  

Милан Стојановић, наставник историје 

и Дарко Поповић, руководилац тима, наставник информатике и рачунарства, наставник 

технике и технологије 

  

Тим је задужен за прикупљање материјала у електронској форми и његово постављање 

на Веб сајт школе. Тим ће објављивати новости о важнијим дешавањима у школи, 

обавештења, податке о јавним набавкама, и ажурирати већ постојеће информације о 

раду школе. 

Септембар: 

Усвајање плана рада за 2020/21. годину. 

Годишње ажурирање страница Календар, Запослени и Преузимање. Отварање категорије 

2020/2021г. за вести у текућој школској години. 

 

1. септембар  - 31. децембар 

Прикупљање и постављање материјала на школском сајту, везано за прво полугодиште 

 

9. јануар – 31. јануар 

Прикупљање материјала и постављање на сајт школе, везано за преостали период првог 

полугодишта 

  

18. фебруар - 14. јун 

Прикупљање и постављање материјала на школском сајту, у вези другог полугодишта 
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Обогаћен једносменски рад 

 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Р
ед

.б
р

. 

 Назив наставне теме 

Месец Број часова за 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Обраду 

новог 

градива 

Остале 

типове 

часова 

 

1. 

Пружање 

додатне 

подршке 

ученицима у 

учењу 

 

50 40 30 50 20 10 50 40 30 30   360 

 

Наставник :Ивана Стојановић, Радица Ружојевић, Драгана Стојковска    

Школска година 2020/ 2021. 
 

 

ПЛАН КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 
 

ТЕМА/АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Укључивање ученика у  

активан живот школе  

(представе, радионице,  

ВТ, Ђачки парламент,секције, допунска 

настава, улога у организацији активности у 

школи нпр. Дан школе  

Током школске 

године 

Разредне старешине, 

наставници  

 

рад са ученицима  
Током школске 

године 

Учитељи,  разредне 

старешине,педагог 

Саветодавни рад са  

родитељима  

По 

потреби,током 

школске године 

Учитељи,  разредне 

старешине,педагог, 

директор 

Предавања, радионице  

и семинари на темутолеранције, прихватања  

различитости и асертивног понашања за све 

ученике  

Током школске 

године 

Ученици  и  

наставници  
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ПЛАН САРАДЊЕ  СА  ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 
 

У свим местима користиће се спортски полигони за остваривање програмских садржаја 

физичког васпитања.  

Друштвено- користан рад не би могао да се реализује без помоћи Месних заједница око 

озелењавања и одржавања зеленила а и без помоћи родитеља ученика .  

За накнаду трошкова екскурзије уечника поред школе укључује се и већина родитеља .  

Трошкове летовања ученика сносе сами родитељи а сиромашним ученицима помаже и 

школа .  

 

1) Коришћење објеката у друштвеној средини за остваривање програмских 

задатака школе  

• биоскопска сала за одржавање општих родитељских састанака и одржавање 

приредби  

• мала сала за одржавање секција и појединих предавања  

• фискултурни полигон  

• здравствена амбуланта 

 

2) Учешће родитеља и грађана у организацији друштвено – корисног рада     

• припрема терена за мале спортове  

• учешће у изградњи школских објеката  

• учешће у изградњи школские ограде  

• превоз материјала – песак , шљунак , цемент и сл.  

 

3) Помоћ родитеља ( материјална ) у организацији посета, излета, екскурзија  

• материјална помоћ 

 

4) Помоћ  родитеља и грађана на изједначавању услова за васпитање и 

образовање ученика  

• предлагање јеловника за исхрану ученика  

• предлагање ученика који ће ићи бесплатно или са одређеним процентом учешћа 

на екскурзију  

• учешће у одређивању ученика који ће бесплато летовати и зимовати 

 

5) Помоћ Месних заједница и радних организација у решавању материјалних 

и других питања школе  

• помоћ у радној снази и материјалу  

• акцијанауређењушколскесредине 

• сарадња у културно – забавном животу школе  
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• спортска такмичења у селу 

 

6) Сарадња са средњом школом и школама из других места  

• културно – забавни програм  

• спортска такмичења  

• групне посете ученицима  

• заједнички излети и екскурзије  

• праћење рада ученика који су завршили основно школовање у нашој школи и 

отишли у средњу школу. 

 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 

Културна и јавна делатност школе је саставни део свих васпитно – образовних 

делатности којима школа непосредно остварује сарадњу са ближом и широм 

друштвеном средином ради побољшања свих својих васпитно – образовних резултата на 

општи ниво средине .  

Основни задаци културне ијавне делатности школе су :  

• да се школа афирмише као културни и просветни центар у свим местима у којима 

делује и на тај начин створе оптимални педагошки и друштвену услови за 

реализацију циљева васпитања и образовања у школи и богаћењу културног 

нивоа своје средине. 

• да омогући ученицима постепено упознавање и јавних установа и других објеката 

средине у којој је школа и да их оспособљава да користе све вредности које им та 

средина пружа за њихов свестрани развој , друштвену активност и богатији лични 

живот у слободном времену , како у току школовања тако и у будућем животу  

• да васпитно – образовне резултате из својих области и облика рада учине 

достижне средини и на тај начин доприносе богаћењу културног и друштвеног 

живота своје средине  

• да користе стручне , културне и друге могућности средине као извор 

разноврснијег и успешнијег  васпитно – образовног рада са ученицима као ида 

сама буде отворена за потребе  културног и друштвеног живота  средине  

• да у складу са узрастом обезбеди њихова учешћа у друштвено – корисном раду 

изван школе како би се васпитали у духу солидарности и припадности широј 

друштвеној заједници и свој рад као напосредно учешће у њеној изградњи  

• да се обезбеди активно учешће наставника и других радника школе у друштвеном 

животу средине  

• да се путем организације која ради при школи ученици укључе у прославу 

јубилеја и других манифестација уже и шире средине и на тај нечин доприносе 

њиховом васпитању  
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• да организује сарадњу са породицом и другим друштвеним факторима ради 

јединственог деловања на развој васпитања ученика  

• да путем одговарајућег педагошког- психолошког образовања родитеља пружа 

помоћ породици у васпитању деце у складу са васпитним циљевима нашег 

друштва  

• да подизањем културног и јавног нивоа средине допринесе друштвеној свести 

омладине и одраслих и њиховом основном и перманентном образовању 

 

 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ САДРЖАЈА РАДА 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

• коришћење услова које пружа друштвена средина  

• организовање коришћења библиотеке, биоскопа , позоришта , изложби   

• организовање међушколских такмичења и смотри из најразличитијих делатности 

• организовање излета , екскурзија и других облика међусобне сарадње са другим 

школама  

• учешће школе у активностима друштвене средине  

• обележавање прослава и значајних датума  

• организовање разних акција у Месним  заједницама  

• укључивање ученика у АКУД села 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА  

У школској 2019/20. години организоваће се међусобна сарадња родитеља и 

наставника ради што бољег упознавања ученика и јединственог васпитног 

деловања . Та сарадња одвијаће се кроз :     

• међусобно информисање о психофизичком и социјалном развоју ученика , 

резултате њуховог рада и понашања , сагледавање услова живота у породици и 

слично , а све ради побољшања општих резултата васпитно – образовног рада са 

ученицима  

• систематском образовању родитеља – васпитном раду посветити нарочито пажњу  

• здравствена заштита и здравствено васпитање и предавање ( физичке промене у 

пубертету , ментална хигијена ,хигијенске навике , исхрана и др. )  

• педагошко – психолошко образовање ( проблеми у учењу и раду социјализације 

деце у породици и васпитању , међусобни односи чланова породице , однос 

родитељ- наставник и ученик кроз предавања и разговоре  
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• учешће родитеља у реализацији задатака школе , а то ће се огледати у следећем : 

 

 

 

ПЛАН САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА МЕСНОМ  ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

Сарадња  школе и Месне заједнице ће се у наредном периоду одвијати кроз реализацију 

следећих задатака :  

• организовање академија и прослава свих државних празника  

• организовање такмичења на нивоу Месне заједнице и Општине  

• активности на разматрању и решавању комуналних питања од виталних значаја 

за Месну заједницу  

• активности радника школе у друштвено – политичким организацијама Месне 

заједнице и органима скупштине Месне заједнице  

• активности на заштити и унапређењу човекове животне и радне средине  

• активности на одржавању естетског изглада улице , спомен – парка , околине 

амбуланте, школског дворишта , школе и др.  

• активности на унаопређењу и дограђивању кутка за забаву и разоноду деце 

предшколског узраста као идеце нижих разреда Основне школе  

• рад на уређењу и одржавању терена у Месној заједници као и терена за мале 

спортове при школи  

• хуманитарне акције  

• рад на уређењу школске средине  

• друштвено – користан рад ученика  

✓ здравствена и социјална политика, ђачке кухиње 

✓ наставни рад, професионална орјентација, излети и екскурзије, допунски и додатни рад  

✓ слободно време ученика, посете културним и јавним установама, прославе, смотре, 

такмичења, акција и сл.  
✓ друштвено – користан рад, радне акције, солидарност 

✓ уређивање просторија школе  

✓ чување и неговање цвећа  

✓ украшавање школе разним сликама , цртежима , таписеријама  

✓ рад ученика у школској кухињи ради бољег рада кухиње  
✓ учешће ученика у одржавању спортских терена  

✓ израда употребних вредности  

✓ акција на озелењавању повшина и простора Месне заједнице  
✓ заштите споменика и уређења околине истих  
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• активности у постизању што бољих резултата у свим такмичењима на нивоу 

Општине и шире  

• подела пакетића од стране Месне заједнице за Новогодишње празнике ученицима 

нижих разреда 

• сарадња са спортским друштвом , аматерским друштвом села . 

Поред наведеног предмат сарадње школе и Месне заједнице ће бити и остала 

питања која намеће текући живот и рад у Месној заједници.  

 

 

 

ПЛАН   ШКОЛСКОГ  МАРКЕТИНГА 
АВГУСТ : 

• Анализа резултата ученика после поправних и квалификационих испита  

• Извештај Министарства просвете о постигнутим резултатима после завршних 

испита 

• Седница Наставног већа . 

 

Носиоци послова : директор школе и стручне служба  

СЕПТЕМБАР:   

• Састанци стручних актива и планирање стручног усавршавања литературе и 

наставних средатава у складу са нормативима,најава Дана школе плакатирањем, 

позивнице 

 

Носилац послова :  руководиоци стручних актива и управа школе  

ОКТОБАР :  

• Анализа успеха на тестовима  знања из предмета у којима се тестови користе. 

Обезбедити средства за набавку опрема за интерну-школску радио станицу. 

 

Носилац послова :  предметни наставници ,директор 

НОВЕМБАР:  

• Изложба ликовних и литералних радова ученика поводом Дана школе. 

 

Носилац послова  : наставник ликовне културе   и наставник српског  

 ЈАНУАР      

• Прослава Дана Светог Саве – приредба                                                              

 

Носилац послова : учитељи наставници српског   и музичке културе  
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 МАРТ :  

• Анализа резултата на школским такмичењима,публиковање резултата и припрема 

за даљи ниво такмичења 

 

          Носилац послова :  стручни активи и предметни наставници  

   МАЈ :   

• Учешће у информативном програму ТВ Кладова 

 

Носиоци послова : директор школе и ученици  

  ЈУН :  

 

• Табеларни приказ постигнутог успеха школе  

• Изложба ђачких радова поводом завршетка школске године  

• Извештај Министарства просвете о постигнутим резултатима у школској 

2016/2017. години . 

 

 

15. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

Активности школе на праћењу реализације годишњег плана рада вршиће се кроз три 

вида  

Шта се прати и вреднује :  

• према структури образовно – васпитних активности школе  

• премагодишњемпланурадашколе 

• према појединачним плановима и програмским активностима  

• према току педагошког циклуса 

Кога прати и вреднује :  

• развој , напредовање и понашање ученика – појединаца, групе и колектива  

• радна активност и понашање наставника – појединачно , тимски , у стручним 

активностима  

• сарадња школе и појединца – наставника , одељенског старешине , родитеља 

Како прати и вреднује :  

• ниво опажања и снима ња услова и стања  
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• коришћење инструмената за вредновање промена  

• аналитичко – истраживачки ниво посебног праћења појединих проблема на 

основу пројекта 

Праћење реализације годишњег програма школе одвијаће се кроз састанке актива 

наставника , класификационе полугодишње и годишње анализе као и на разредним и 

наставничким ваћима и састанцима школског одбора .  

1. На активима разредне и предметне наставе анализира се испуњење плана 

рада  

2. са руководиоцима секција и осталим наставницима  задуженим за 

поједине активности, одржавају се састанци по потреби  

3. На крају 1. и 3. класификационог периода , на крају 1. и 2. полугодишта 

врши се анализа остварења као и на садницама разредних и наставних 

већа.  

Задужени за праћење реализације Годишњег плана су директор школе, секретар, 

одељенске старешине и наставници .  

На евалуацији свих задатака које предвиђа Годишњи план рада и Школски развојни 

план задужени су тимови наставника чији рад координира директор школе,затим 

представници Савета родитеља као и чланови Школског одбора. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

ПРАЋЕЊАИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА НОСИОЦИАКТИВНОСТИ 

Планови наставника 
Континуиран о у току 

школске године 
Стручни сарадник и директор 

План Наставничког 

већа 
XI, I, IV, VII, VIII 

директор 

План одељењских већа X, I, IV, VII, VIII 

одељењске старешине, 

руководиоци одељењских 

већа,  

План стручних већа XI, II, V, VIII 
руководиоци стручних већа, 

педагог и директор 

Школски развојни план X, II, III, VII 
руководиоц стручног актива  

за РПШ и директор 

План самовредновања X, II, III, VII 
Руководиоц стручног актива  

за самовредновање и директор 

План ваннаставних 

активности 

Континуирано 

У току школске године 

Руководиоци стручних већа и 

одељенске старешине 
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План професионалне 

орјентације 
XII, VI 

педагог 

План здравствене 

превенције 
XII, VI 

Руководиоци стручних већа и 

одељенске старешине 

План превенције 

малолетничке 

делинквенције 

XII, VI 

Стручни актив за заштиту 

деце од насиља 

План стручног 

усавршавања 

запослених 

XII, VI, VIII 

Тим за стручно усавршавање, 

педагог, ПК 

План сарадње са 

друштвеном средином 
XII, VII 

Одељењскестарешине, 

директор 

План рада Школско г 

одбора 
XII, VI 

ПредседникШО, директор, 

секретар 

План рада Савета 

родитеља 
XII, VI 

ПредседникСаветародитеља, 

директор, секретар 

 

ПРИЛОГ 1 

                У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 13/12 

и 31/12), Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011), 

Правилником о стандардима квалитета рада установе ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011 и 

68/2012), Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 38/2013), Правилником о вредновању квалитета рада 

установе (Сл. гласник РС бр 9/12), Школским програмом рада школе, Развојним планом 

школе, Годишњим планом рада школе за 2017/18. годину, и осталим школским актима, 

извештајима,...  Стручни тим за стручно усавршавање  је саставио Годишњи план 

стручног усавршавања у ОШ „Хајдук Вељко“ Корбово, а на основу личних планова 

наставника и стручних сарадника. 

Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у 

складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, 

приоритетним областима које утврђује министар просвете и на основу сагледавања 

нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног 

сарадника у установи. Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и 

стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих 

компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника. 

           Наставничке компетенције су капацитет појединца који се исказује у вршењу 

сложених активности у образовно-васпитном раду. Компентеције представљају скуп 

потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника. Централну улогу у 
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унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер они непосредно утичу на 

учење и развој ученика.  

            Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и исходе учења и 

треба да обезбеде професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра 

успешним.  

           Односе се на компентенције за: 

- Наставну област, предмет и методику наставе (К1); 

- Поучавање и учење (К2); 

- Подршку развоју личности ученика (К3); 

- Комуникацију и сарадњу (К4). 

            Министар просвете и науке РС прописао је листу приоритетних области стручног 

усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања за период од три године. 

Редослед приоритетних области не означава њихову важност. Поред сваког програма 

наведена је ознака приоритета П (1, 2,...,10) коме тај програм припада 

         Приоритетне области: 

П1: јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних 

метода наставе и управљања одељењем 

П2: учење да се учи и развијање мотивације за учење 

П3: здравствено образовање и развијање здравих стилова живота 

П4: комуникацијске вештине 

П5: одрживи развој и заштита животне средине 

П6: превенција насиља, злостављања и занемаривања 

П7: превенција дискриминације 

П8: инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих 

група 

П9: сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима 

П10: информационо-комуникационе технологије. 

 

 

                   16. ПРИЛОГ 

 

➢ Табеларни приказ  Годишњег плана професионалног развоја запослених ван 

установе и у установи је дат у прилогу. 

       

➢ Распоред угледних часова  

 

➢  Распоред часова свих разреда  

 

➢ Изабрани уџбеници за школску 2019/20. године
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РАСПОРЕД УГЛЕДНИХ ЧАСОВА за ученике разредне наставе за школску 2020/2021.годину 

Распоред угледних часова за ученике предметне наставе за школску 2019/2020. годину 

Предмет Бр. часа Наставна јединица Тип часа Разред 

Српски језик и књижевност 38. Падежи ( квиз) Утврђивање 5. 

Енглески језик 47. Unit 4D: Emma“s apple crumble Обрада/утврђивање 5. 

Физика 58. 
Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке 

о електромагнетним појавама и њиховој примени 
обрада 8. 

Биологија 57. Грађа бубрега Вежба (дисекција) 7. 

Хемија 51. Биолошки важна органска једињења Обрада 8. 

Француски језик 24. Civilisation-la chanson francaise Обрада 5. 

Музичка култура 23. Свирање из нотног текста Обрада 6. 

Географија 23. Миниметереолошка станица, време и клима Обрада 5. 

Математика 131. Појам површине. Једнаке површи Обрада 6. 

 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

Припремно -предшколски СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ „Свети Сава у песми и причи“ 

Први разред ЛИКОВНА КУЛТУРА „Ускршњи обичај“ 

Други разред ПРОЈЕКТНА НАСТАВА „Ускршњи обичај“ 

Трећи разред ПРОЈЕКТНА НАСТАВА „Ускршњи обичај“ 

Четврти разред СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ „Ускршњи обичај“ 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА – РАЗРЕДНА НАСТАВА – КОРБОВО 

ПРВИ РАЗРЕД 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

МАТЕМАТИКА 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

СВЕТ ОКО НАС 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

СВЕТ ОКО НАС 
ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ 

(онлајн од 11:30-12:00) 

ЧАС О.С. 

(онлајн од 13:00-13:30) 

ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ 

(oнлајн од 11:30-12:00) 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-12:00) 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-

12:00 

 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

МАТЕМАТИКА 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

СВЕТ ОКО НАС 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ 
СВЕТ ОКО НАС ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЧАС О.С. 

(онлајн од   13:00-13:30) 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-12:00 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-12:00) 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-

12:00 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

(онлајн од 11:30-12:00) 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

МАТЕМАТИКА СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЧАС О.С. 

(онлајн од 13:00-13:30) 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВA 

Онлајн од 11:30-

12:00) 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-12:00) 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-

12:00) 

ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ 

(онлајн од 11:30-12:00) 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

СРПСКИ ЈЕЗ. МАТЕМАТИКА 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
СРПСКИ ЈЕЗ. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗ. 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗ. 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ЧАС О. С. 

(онлајн од 13:00-13:30) 

СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

(онлајн од 11:30-

12:00 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-12:00) 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

(онлајн од 11:30-

12:00) 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

(онлајн од 11:30-12:00) 

    

ДОДАТНА 

НАСТАВА/Матем. 

(онлајн од  12:15-12:45) 

- ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА: ЧЕТВРТАК   11:20-12:05 ЧАСОВА (онлајн) 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА – РАЗРЕДНА НАСТАВА – ВАЈУГА 

       

 1 раз. Понедељак Уторак Среда  Четвртак Петак 

 1 Математика Математика математика Математика Математика  

 2 Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик  

 
3 

Физичко и 
здравствено вас. 

Ликовна кул. Физичко и здравствено вас. 
Физичко и 

здравствено вас. 
Енглески језик 

 4 Свет око нас Музичка кул. Дигитални свет Свет око нас Енглески језик 

 

5 

Он 

лине 

Час одељ. 
Старешине 

12:30-13:00 

 Верска настава  

13:00-13.30 
Допунска настава  

12:30-13:00 
Чувари природе 

12:30-13:00 

  

 

      

 2 раз. Понедељак Уторак Среда  Четвртак Петак 

 1 Математика Математика Математика   Математика Математика  

 2 Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик  

 
3 

Физичко и 
здравствено вас. 

Ликовна кул. Физичко и здравствено вас. 
Физичко и 

здравствено вас. 
Енглески језик 

 4 Свет око нас Музичка кул. Ликовна кул. Свет око нас Енглески језик 

 

5 

Он 

лине 

Час одељ. 
Старешине 

12:30-13:00 

Пројектна 
настава 

12:30-13:00 

Верска настава 

13:00-13:30 
Допунска настава 

13:00-13:30  
Чувари природе 

12:30-13:00 
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 3 раз. Понедељак Уторак Среда  Четвртак Петак 

 1 Математика Математика Математика   Математика Математика  

 2 Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик  

 
3 

Физичко и 

здравствено вас. 
Ликовна кул. Физичко и здравствено вас. 

Физичко и 

здравствено вас. 
Енглески језик 

 
4 

ПРИР.И ДРУШ. 
Музичка кул. Ликовна кул. 

Природа и 
друштво 

Енглески језик 

 

5 

Он 

лине 

Час одељ. 

Старешине 
12:30-13:00 

Пројектна 

настава 
12:30-13:00 

Верска настава  

13:00-13:30 
Допунска настава 

12:30-13:00  
Чувари природе 

12:30-13:00 

       

 4.раз Понедељак Уторак Среда  Четвртак Петак 

 
1 Математика Математика Математика Математика Математика  

 2 Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик  

 
3 

Физичко и 

здравствено вас 

Ликовна 

култура 
Физичко и здравствено вас 

Физичко и 

здравствено вас 
Енглески језик 

      Енглески језик 

 
4 

Природа и 

друштво 

Музичка 

култура 
Ликовна култура 

Природа и 

друштво. 

Чувари природе 

12:30-13:00 

 

5 он 

лине 

Час одељ. 

Старешине 

12:30-13:00 

Слободне 

активности 

12:30-13:00 

Верска настава 

13:-13.30 

Допунска 

настава 

13:30-13:30 

Допунска настава 

13:05-13:35 

 

- СРЕДА–ОБОГАЋЕНИ ЈЕНОСМЕНСКИ РАД: ЈЕДНЕ НЕДЕЉЕ НЕПОСРЕДАН РАД , ДРУГЕ НЕДЕЉЕ ОНЛАЈН НАСТАВА.   

- ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА: ЧЕТВРТАК   11:20-12:05 ЧАСОВА (онлајн) 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА – РАЗРЕДНА НАСТАВА – РТКОВО 

Први разред 

Понедељак – Отворена врата  он-лајн  ( 8:30 - 9:00) 

Среда 15.30-16.30 ( 1. недеља онлине, друга недеља- непосредан рад) – Румунски језик 

Четвртак 10.30-12.00( 1.недеља –онлине, 2.недеља – непосредан рад) Обогаћени једносменски рад  

– Подршка ученика у учењу 

Редни бр.ч. Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8:00 - 8:30 Енглески језик Српски језик Српски језик Математика Математика 

2. 8:35 -9:05 Енглески језик Математика Математика Српски језик Српски језик 

3. 9:25 -9:55 Српски језик 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет Ликовна култура 
Музичка 

култура 

4. 10:00 - 10:30 Математика Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 
васпитање 

Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 
васпитање 

5. 
Он-лајн 

12:30-13:00 
Допунска настава Верска настава  Чувари природе ЧОС 

2 

раз. 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 Српски језик Српски 
језик 

Српски језик Српски језик Српски језик 

2 Математика Математика Математика Математика Математика 

3 Свет око нас Енглески 
језик 

Свет око нас Ликовна кул. Музичка култура 

4 Физичкои здравствено  

васпитање 
Енглески 

језик  

Физичкои здравствено  

васпитање 
Ликовна кул Физичкои здравствено  

васпитање 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  165  

 

 

 

    Обогаћени наставни рад 

- Подршка ученика у 

учењу 
10:30-12:00 

. 

5 Допунска настава 

12:00- 13:00 

Верска 

настаав 

Пројектна настава 

12:00- 13:00 
Чувари природе 

12:00- 13:00 
Час одељ. старешине 

12:00- 13:00 

3. раз. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

2 МАТЕМАТИКА 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

3 
ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

4 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

    ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД ОД 10:30-
12:00 

 

5 

Он 

лине 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА ОНЛАЈН 

ОД 12:30-13:00 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

ОНЛАЈН ОД 

12:30-13:00 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА ОНЛАЈН 

ОД 12:30-13:00 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ОНЛАЈН ОД 

12:30-13:00 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

ОНЛАЈН ОД 12:30-

13:00 

   
РУМУНСКИ ЈЕЗИК ОД 

15:30-16:30 
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РАСПОРЕД ЗА 4.РАЗРЕД  ШКОЛКСЕ 2020-2021. ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА РТКОВО 

4.

р 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 Српски језик 
Српски 

језик 
Српски језик Српски језик Српски језик 

2 Математика 
Математик

а 
Математика Математика Математика 

3 
Природа и 

друштво 
Енглески 

језик 
Природа и 

друштво  
Ликовна кул. Музичка кул. 

4 Физичко вас. 
Енглески 

језик 
Физичко вас Ликовна кул. Физичко вас 

    

Обогаћени наставни рад - Подршка ученика у 

учењу10:30-12:00  

5 

Допунска/до

датна настава 

11:00-11:30 

Верска 

настава 

Слобопдне 

активности 

11:00-11:30 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 11:00- 11:30 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ11:00- 11:30 

   

Румунски 

језик са 

елементима 
националне 

културе: 

15:30-16:30 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 11:00- 11:30  

 

Дан отворених врата- уторак – онлине                                                            Одељењски старешина:                                                                                                                                                                         

9:20-9:50                                                                                                              Шолкотовић Снежана 
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0

7

Лукић Ненад (српски језик) 7 6 5 5 8 8 7 6 5 6 8 7 5 7 5 6 8

Љиљана Костандиновић (енгл. ј.) VI раз. 8 7 5 6 6Ч 8 7 6 5

Драгана Стојковска (франц. ј.) VII раз. 5 8 7 6 8 7 6 5 7Ч

Ружојевић Радица (ликовно) 5 5 6 7 8

Ружојевић Радица (муз. култ.) 8 7 5 5 6

Стојановић Милан (историја) 6 7 8 6 5 8 7

Бобан Радуловић (географија) 6 8 7 5 7 6 8

Новаковић Миодраг (физ и хем) 7Х 6Ф 7Ф 8Х 8Ф 8Ф 7Х 6Ф 8Х 7Ф

Стојановић Ивана (математика) 8 5 6 5 7 7 6 5 8 7 6 8 5 6 8 7

Митровић Верица (биологија) V раз. 7 6 5 8 5Ч 5 7 8 6

Поповић Дарко ( информатика) 5 6 7 8

Поповић Дарко ( т.и.т.) VIII раз. 8 8 6 6 7 7 8Ч 5 5

Турановић Ненад (физичко в.) 8 5 6 7 8 6 5 7 5 6 8 7

Верска 6,8

грађанско 5,7 6,8

Наставник / (предмет)

СРЕДА ПЕТАКПОНЕДЕЉАК УТОРАК
о
д
е
љ

е
њ

с
ки

 

с
та

р
е
ш

и
н
а ЧЕТВРТАК

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Основна школа "Хајдук Вељко" Корбово    смена преподневна         важи од ___01.09.2020.__до ____31.8.2021.______

РАСПОРЕД   ЧАСОВА
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УЏБЕНИЦИ 

Први разред 
 

 
Ред 

бр. 

Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први 

разред основне школе 

Креативни центар Буквар  

с наставним листовима, ћирилица 

Симеон Маринковић 

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.  
2. СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први 

разред основне школе 

Креативни центар Читанка 1, 

Ћирилица 

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018. 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић 

3. Математика 

Математика 1, уџбеник за 

први разред основне школе 

Креативни центар Математика 1, уџбеник за први разред основне школе; 

Ћирилица Јасмина Милинковић 

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018. 

4. Математика 

Математика 1, уџбеник за 

први разред основне школе 

Креативни центар Математика 1, радна свеска  за први разред основне школе; 

Ћирилица 

Јасмина Милинковић, 

Ненад Матић 

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018 

5. СВЕТ ОКО НАС 1, за први 

разред основне школе 

Креативни центар СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), 

Ћирилица 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић, 

Весна Рикало 

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018. 

8. Ликовна култура 1, уџбеник 

за први разред основне 

школе 

Креативни центар  Ликовна култура за први разред основне школе 

Име/имена аутора: Мирјана Живковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00157/2008-06 од 

10.6.2008. 

9. Музичка култура 1, за први 

разред основне школе 

Креативни центар Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе; 

Ћирилица 

Мирјана Живковић 

650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018. 

10. СРП1ЧУВ00996 

Чувари природе 

Креативни центар Чувари природе за први разред основне школе 

Име/имена аутора: Станка Брдар 

Број и датум решења министра: 650-02-00160/2008-06 од 

5.6.2008. 
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Други разред 
 
Ред 

бр. 

Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК, 

 Читанка, за други 

разред основне школе 

Креативни центар Читанка 2, 

Ћирилица 

650-02-001/2019-07 од 9.5.2019. 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић 

2. СРПСКИ ЈЕЗИК 2, за 

други разред основне 

школе 

Креативни центар  

Ћирилица 

650-02-001/2019-07 од 9.5.2019. 

Симеон Маринковић,  
3. Мала абецеда2, 

уџбеник за други 

резред основне школе 

Креативни центар Мала абецеда 2,уџбеник за други  разред основне школе, 

Ћирилица 

650-02-001/2019-07 од 9.5.2019. 

Симеон Маринковић,  
4. Математика 

Математика 2, за 

други разред основне 

школе 

Креативни центар Математика 2, за другиразред основне школе; уџбенички комплет 

(уџбеник  и радна свеска) 

Ћирилица 

Весна РИКАЛО 

650-02-00011/2019-07 од 15.3.2019. 

5. СВЕТ ОКО НАС 2, за 

други разред основне 

школе 

Креативни центар СВЕТ ОКО НАС 2, за други разред основне школе, Уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска), Ћирилица 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић, 

Весна Рикало 

650-02-00168/2019-07 од 21.5.2019.. 

6. Ликовна култура 2, 

уџбеник за други 

разред основне школе 

Креативни центар  Ликовна култура за други разред основне школе 

Име/имена аутора: Мирјана Живковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00128/2019-07 од 

11.4.2019.. 

7. Музичка култура 2, 

задруги разред 

основне школе 

Креативни центар Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; 

Ћирилица 

Владица Илић 

650-02-00187/2019-07 од 10.5.2019. 

8. Енглески језик - први 

страни језик 

  за други разред 

основне школе 

 

The English Book doo HAPPY HOUSE, енглески језик  за други разред основне 

школе;уџбеник са електронским додатком 

Стела Мејдмент, 

Лорена Робертс 

650-02-00014/2019-07 од 4.4.2019. 
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Трећи разред 
Ред бр. Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. СРП3СРП00926 

Српски језик 

Креативни центар Читанка за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић, Славица Марковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00034/2011-06 од 

14.9.2011. 

2. СРП3СРП00926 

Српски језик 

Креативни центар Српски језик за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00712/2010-06 од 

22.2.2011. 

3. СРП3СРП00926 

Српски језик 

Креативни центар Наставни листови - српски језик за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00712/2010-06 од 

22.2.2011. 

4. СРП3МАТ00945 

Математика 

Креативни центар Математика - уџбеник за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Александра Стефановић, Весна Рикало 

Број и датум решења министра: 650-02-00156/2008-06 од 

24.6.2008. 

6. СРП3МАТ00945 

Математика 

Креативни центар Математика - радна свеска за трећи разред основне школе (1. и 2. 

део) 

Име/имена аутора: Александра Стефановић, Симеон Маринковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00718/2010-06 од 

22.2.2011. 

7. СРП3ПРИ00952 

Природа и друштво 

Креативни центар Природа и друштво за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић, Славица Марковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00716/2010-06 од 

29.12.2010 

8. СРП3ПРИ00952 

Природа и друштво 

Креативни центар Радна свеска - природа и друштво за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић, Славица Марковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00716/2010-06 од 

29.12.2010. 

9. СРП3ЛИК00977 

Ликовна култура 

Креативни центар Ликовна култура за трећи разред основне школе - уџбеник 

Име/имена аутора: Мирјана Живковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00128/2008-06 од 

10.6.2008. 

10 СРП3ЛИК00977 

Ликовна култура 

Креативни центар Ликовна култура за трећи разред основне школе - радни листови и 

материјал за рад уз уџбеник 

Име/имена аутора: Мирјана Живковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00128/2008-06 од 

10.6.2008. 

10. СРП3МУЗ00985 

Музичка култура 

Креативни центар Музичка култура за трећи разред основне школе 

Име/имена аутора: Владица Илић 

Број и датум решења министра: 650-02-00170/2008-06 од 

11.6.2008. 

11. СРП3МУЗ00985 

Музичка култура 

Креативни центар Радна свеска - музичка култура за трећи разред основне школе (са 

диском) 

Име/имена аутора: Владица Илић 

Број и датум решења министра: 650-02-00170/2008-06 од 

11.6.2008 

14. СТР3ЕНГ01408 

Енглески језик - први 

страни језик 

The English Book doo Happy House 2 - Уџбеник 

Име/имена аутора: Stella Maidment, Lorena Roberts 

Број и датум решења министра: 650-02-00407/2010-06 од 

21.7.2010 

15. СТР3ЕНГ01408 

Енглески језик - први 

страни језик 

The English Book doo Happy House 2 - Радна свеска 

Име/имена аутора: Stella Maidment, Lorena Roberts 

Број и датум решења министра: 650-02-00407/2010-06 од 

21.7.2010. 
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Четврти разред 
Ред 

бр. 

Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. 
СРП4СРП00930 

Српски језик 
Креативни центар 

Читанка за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић, Славица Марковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00141/2008-06 од 5.6.2008. 

2. 
СРП4СРП00930 

Српски језик 
Креативни центар 

Забавна граматика - уџбеник за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00141/2008-06 од 5.6.2008. 

3. 
СРП4СРП00930 

Српски језик 
Креативни центар 

Забавна граматика - радна свеска за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Симеон Маринковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00141/2008-06 од 5.6.2008. 

4. 
СРП4МАТ00947 

Математика 
Креативни центар 

Математика - уџбеник за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера 

Ђокић 

Број и датум решења министра: 650-02-00061/2012-06 од 26.6.2012. 

6. 
СРП4МАТ00947 

Математика 
Креативни центар 

Математика - радна свеска за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера 

Ђокић 

Број и датум решења министра: 650-02-00061/1/2012-06 од 

26.6.2012. 

7. 
СРП4ПРИ00956 

Природа и друштво 
Креативни центар 

Природа и друштво за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-

Пеневски, Александра Блажић 

Број и датум решења министра: 650-02-75/2012-06 од 7.6.2012. 

8. 
СРП4ПРИ00956 

Природа и друштво 
Креативни центар 

Радна свеска - природа и друштво за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-

Пеневски, Александра Блажић 

Број и датум решења министра: 650-02-75/1/2012-06 од 7.6.2012. 

9. 
СРП4ЛИК00981 

Ликовна култура 
Креативни центар 

Ликовна култура за четврти разред основне школе - уџбеник 

Име/имена аутора: Мирјана Живковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00490/2011-06 од 22.2.2012. 

10 
СРП4ЛИК00981 

Ликовна култура 
Креативни центар 

Ликовна култура за четврти разред основне школе - радни листови 

и материјал за рад уз уџбеник 

Име/имена аутора: Мирјана Живковић 

Број и датум решења министра: 650-02-00490/2011-06 од 22.2.2012. 

11. 
СРП4МУЗ00991 

Музичка култура 
Креативни центар 

Музичка култура за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Владица Илић 

Број и датум решења министра: 650-02-00064/2012-06 од 17.7.2012 

12. 
СРП4МУЗ00991 

Музичка култура 
Креативни центар 

Радна свеска - музичка култура за четврти разред основне школе 

(са диском) 

Име/имена аутора: Владица Илић 

Број и датум решења министра: 650-02-00064/1/2012-06 од 

17.7.2012. 

14. 
СРП4ЧУВ00999 

Чувари природе 
Креативни центар 

Читанка за четврти разред основне школе 

Име/имена аутора: Станка Брдар 

Број и датум решења министра: 650-02-00710/2010-06 од 

29.12.2010. 

15. 

СТР4ЕНГ01413 

Енглески језик - први 

страни језик 

The English Book doo 

Happy Street 2 - Уџбеник 

Име/имена аутора: Stella Maidment, Lorena Roberts 

Број и датум решења министра: 650-02-00812/2010-06 од 4.2.2011. 

16. 

СТР4ЕНГ01413 

Енглески језик - први 

страни језик 

The English Book doo 

Happy Street 2 - Радна свеска 

Име/имена аутора: Stella Maidment, Lorena Roberts 

Број и датум решења министра: 650-02-00812/2010-06 од 4.2.2011. 
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Пети разред 

 
Ред 

бр. 
Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 5, за 

пети разред основне 

школе 

Klett Издавачка кућа доо 

Читанка „Расковник”  за пети разред основне школе;Ћирилица 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018. 

2. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 5, за 

пети разред основне 

школе 

Klett Издавачка кућа доо 

Граматика за пети разред основне школе; Ћирилица 

Весна Ломпар 

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018 

3. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за 

пети разред основне 

школе - први страни 

језик 

The English Book doo 

PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  аудио ЦД , аудио  

материјал – Class CD) 

Том Хачинсон, 

Род Фрикер 

650-02-00045/2018-07 од 27.4.2018. 

4. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

– обавезно-изборни 

предмет – други 

страни језик 

ЈП Завод за уџбенике 

LE MONDE DE LEA ET LUCAS, француски језик за пети разред 

основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио ЦД) 

Данијела Милошевић, 

Милена Милановић 

650-02-00041/2018-07 од 24.4.2018. 

5. 
СРП5ЛИК00834 

Ликовна култура 
Klett Издавачка кућа доо „Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе 

6. 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, за пети 

разред основне школе 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; 

Ћирилица 

Александра Пaладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018. 

7. 

 

ИСТОРИЈА за пети 

разред основне школе 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети 

разред основне школе; 

Ћирилица 

др Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018. 

8. 
СРП5ГЕО00844 

Географија 
Klett Издавачка кућа доо „Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе 

13. 
СРП5ГЕО00844 

Географија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Географија 5”, радна свеска уз уџбеник за пети разред основне 

школе 

14. 

МАТЕМАТИКА, за 

пети разред основне 

школе 

Математископ доо 

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са 

електронским додатком); 

Ћирилица Владимир Стојановић 

650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018 

15. 

МАТЕМАТИКА, за 

пети разред основне 

школе 

Математископ доо 

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне 

школе;ћирилица ВладимирСтојановић, 

Гордана Поповић, Никола Вигњевић 

650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018 

17. 
БИОЛОГИЈА, за пети 

разред основне школе 
„BIGZ školstvo” 

Биологија 5, за пети разред основне школе;ћирилица Дејан 

Бошковић  650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018. 

19. ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА, за 

пети разред основне 

школе 

М&Г „ДАКТА” Техника и технологија5 за пети разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

Ћирилица Милан Санадер,Гордана Санадер,Наталија Диковић 

650-02-00203/2018-07 од 27.4.2018. 

21. СРП5ИНФ00657 

Информатика и 

рачунарство 

 

ЈП Завод за уџбенике 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за пети разред 

основне школе 
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Шести разред 
 

Ред 

бр. 
Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа 

доо 

Извор, Читанка за шести разред основне школе  

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

2. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа 

доо 

Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне школе 

Весна Ломпар 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

3. 

 EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за 

шести разред основне 

школе;  

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

 

The English Book 

doo 

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе;  

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

Аутор уџбеника Tom Hutchinson; 

аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Rod Fricker  

650-02-00015/2019-07  

од 11.4.2019. 

4. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

језик за шести разред 

основне школе; 

друга година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

ДВД) 

ЈП Завод за 

уџбенике 

Le monde de Léa et Lucas 2, француски језик за шести разред 

основне школе; 

друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД) 

Милена Милановић, 

Данијела Милошевић 

650-02-00027/2019-07  

од 10.5.2019. 

5. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа 

доо 

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 

650-02-00086/2019-07  

од 11.4.2019. 

6. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  6, 

за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Klett Издавачка кућа 

доо 

Музичка култура 6, за шести разред основне школе; 

Ћирилица 

Габријела Грујић, 

Маја Соколовић Игњачевић, 

Саша Кесић, 

Биљана Лековић 

650-02-00105/2019-07 

од 11.4.2019. 

7. 

ИСТОРИЈА 

6 уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 

шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

„НОВИ ЛОГОС” 

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести 

разред основне школе; 

Ћирилица 

Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

8. 

ГЕОГРАФИЈА за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

650-02-00116/2019-07 

од 9.5.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија за шести разред основне школе; 

Ћирилица 

Снежана Вујадиновић, 

Рајко Голић, 

Дејан Шабић 

9. 

МАТЕМАТИКА, уџбеник 

за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Математископ доо 

Математика, уџбеник за шести разред основне школе; 

ћирилица 

Владимир Стојановић 

650-02-00039/2019-07 

од 21.5.2019. 
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10. 

МАТЕМАТИКА, збирка 

задатака за шести разред 

основне школе; 

ћирилица; 

Математископ доо Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; 

ћирилица; 

Наташа Алимпић, 

Гордана Поповић, 

Никола Вигњевић 

Владимир Стојановић 

650-02-00039/2019-07 

од 21.5.2019. 

11. 

Електронски додатак 

уџбеничком комплету 

Математика 6 

(уџбенички комплет) 

Математископ доо Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 6 

(уџбенички комплет) 

Никола Вигњевић 

650-02-00039/2019-07 

од 21.5.2019. 

12. 

БИОЛОГИЈА, за шести 

разред основне 

школе;ћирилица 

„BIGZ školstvo” Биологија за шести разред основне школе;ћирилица 

Дејан Бошковић  

650-02-00045/2019-07  

од 14.5.2019. 

13. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА,  

 6, за шести  разред 

основне школе;    

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал за 

конструкторско 

моделовање);  

ћирилица 

М&Г „ДАКТА” Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;    

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско 

моделовање);  

ћирилица 

Милан Санадер, 

Гордана Санадер, 

Зорица Ранчић,  

Рада Радаковић 

650-02-00107/2019-07  

од 21.5.2019. 

14. 

ФИЗИКА 6, уџбеник за 

шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа 

доо 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; 

Ћирилица 

Марина Радојевић 

650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. 

15. 

ФИЗИКА 6, збирка  

задатака са 

лабораторијским вежбама 

за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

лабораторијским вежбама 

за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа 

доо 

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести 

разред основне школе;ћирилица 

Марина Радојевић 

650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. 

  

16. 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; 

Ћирилица 

Дијана Каруовић, 

Душан Мицић  

650-02-00453/2018-07  

од 20.5.2019. 

 

 

Седми разред 
 

Ред 

бр. 

Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 7  

за седми разред основне 

школе; 

Klett Издавачка кућа доо Плетисанка, 

Читанка за седми разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00525/2019-07 
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уџбенички комплет; 

ћирилица 

од 4.2.2020. 

2. СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо Граматика,  

Српски језик и књижевност за седми разред основне 

школе 

Весна Ломпар 

650-02-00525/2019-07 

од 4.2.2020. 

3. СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и 

књижевност за седми разред основне школе 

Весна Ломпар 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00525/2019-07 

од 4.2.2020.  
4. СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички 

комплет, Српски језик и књижевност за седми разред 

основне школе 

Весна Ломпар 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00525/2019-07 

од 4.2.2020. 

  
5. Енглески језик 7. разред 

- први страни језик 

The English Book doo Project 4, Serbiанediton,  

енглески језикза седми  разред основне школе; 

седма година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Tom Hutchinson 

650-02-00503/2019-07  

од 4.2..2020. 

6. Ликовна култура 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо Ликовна култура 7,  

Сања Филиповић 

650-02-00534/2019-07 

од 20.1.2020. 

7. Музичка култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо Музичка култура 7, Габријела Грујић, 

Маја Соколовић Игњачевић, 

Саша Кесић, 

Биљана Лековић 

650-02-00573/2019-07  

од 27.1.2020. 

8. Историја 7,  

уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 

седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Привредно друштво за 

издавачку делатност Нови 

Логос 

Историја 7, Чедомир Антић, 

Мања Милиновић 

650-02-00595/2019-07 

од 25.2.2020.  

9. Географија 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Привредно друштво за 

издавачку делатност Нови 

Логос 

Географија 7,  

Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић 

650-02-00618/2019-07 

од 28.1.2020. 

10. Физика 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Klett Издавачка кућа доо Физика 7,  

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми 

разред основне школе; 
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уџбенички комплет; 

ћирилица 

Марина Радојевић 

650-02-00462/2019-07 

од 4.2.2020. 

11. Математика,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Klett Издавачка кућа Математика,  

уџбеник за седми разред основне школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00536/2019-07  

од 20.1.2020.  
12. Математика,  

збирка задатака за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо Математика,  

збирка задатака за седми разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

650-02-00536/2019-07  

од 20.1.2020. 

13. Биологија 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

„БИГЗ школство” Биологија 7,  

уџбеник за седми разред основне школе; 

ћирилица 

Дејан Бошковић 

650-02-00514/2019-07 

од 5.2.2020. 

  
14. Хемија 7 ,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Klett Издавачка кућа доо Хемија 7 ,  

уџбеник за седми разред основне школе 

НезринаМиховић, 

Милош Козић, 

Невена Томашевић, 

Драгица Крвавац, 

Милан Младеновић 

650-02-00599/2019-07  

од 5.2.2020 

15. Хемија 7, лабораторијске 

вежбе са задацима за 

седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Klett Издавачка кућа доо НезринаМиховић, 

Милош Козић, 

Невена Томашевић, 

Драгица Крвавац, 

Милан Младеновић 

650-02-00599/2019-07  

од 5.2.2020 

 

16. Техника и технологија 7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал за 

конструкторско 

обликовање);  

„KLETT” Техника и технологија 7  

за седми разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско моделовање); 

ћирилица Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 650-02-00572/2019-07 

од 4.2.2020. 

17. Информатика и 

рачунарство  

за седми разред основне 

школе; 

„DATA STATUS” Информатика и рачунарство  

за седми разред основне школе; 

ћирилица 

John Andrew Bios 

650-02-00561/2019-07 
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ћирилица од 11.2.2020. 

18. Француски језик за 

седми разред основне 

школе; 

трећа година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

компакт диск)  

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

. Француски језик за седми разред основне школе; 

трећа година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск) 

Данијела Милошевић, 

Милена Милановић 

650-02-00547/2019-07 

од 27.1.2020. 

 

  

 

 

 

Осми разред 

 

 
Ред 

бр. 
Шифра комплета Издавачка кућа Назив јединице 

1. 

СРП8СРП01193 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 8. 

РАЗРЕД 

 

Klett Издавачка кућа доо 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Зорица Несторовић, Златко Грушановић 

Број и датум решења министра: 650-02-173/2012-06 од 13.2.2013. 

2. 

СРП8СРП01193 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 8. 

РАЗРЕД 

Klett Издавачка кућа доо 

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Весна Ломпар 

Број и датум решења министра: 650-02-246/2010-06 од 22.7.2010. 

3. 

СРП8СРП01193 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 8. 

РАЗРЕД 

Klett Издавачка кућа доо 

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред 

основне школе 

Име/имена аутора: Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић 

Број и датум решења министра: 650-02-00874/2010-06 од 27.1.2011. 

4. 

СРП8СРП01193 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 8. 

РАЗРЕД 

Klett Издавачка кућа доо 

„Наставни листови 8”, уз Граматику српског језика за осми разред 

основне школе 

Име/имена аутора: Весна Ломпар, Славка Јовановић 

Број и датум решења министра: 650-02-168/2012-06 од 25.1.2013. 

5. 

СТР8ЕНГ01448 

Енглески језик - први 

страни језик 

The English Book doo 

Project 5 - Уџбеник (четврто издање) 

Име/имена аутора: Tom Hutchinson 

Број и датум решења министра: 650-02-184/2014-06 од 15.9.2014. 

6. 

СТР8ЕНГ01448 

Енглески језик - први 

страни језик 

The English Book doo 

Project 5 - Радна свеска (четврто издање) 

Име/имена аутора: Tom Hutchinson 

Број и датум решења министра: 650-02-184/2014-06 од 15.9.2014. 

7. 

СТР8ФРА00342 

Француски језик – 

обавезно-изборни 

предмет – други 

страни језик 

 

Дата Статус д.о.о. 

Pixel 4 

Име/имена аутора: Sylvie Schmitt 

Број и датум решења министра: 650-02-002212012-06 од 29.10.2012. 

8. 

СТР8ФРА00342 

Француски језик – 

обавезно-изборни 

предмет – други 

страни језик 

Дата Статус д.о.о. 

Pixel 4, радна свеска 

Име/имена аутора: Ane-Cecile Couderc 

Број и датум решења министра: 650-02-00221/1/2012-06 од 

29.10.2012. 

9. 
СРП8ЛИК01243 

Ликовна култура 

Предузеће за издаваштво, 

производњу и трговину 

Ликовна култура за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић 
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Едука д.о.о. Београд Број и датум решења министра: 650-02-00506/2011-06 од 6.3.2012. 

10. 
СРП8МУЗ00880 

Музичка култура 
ЈП Завод за уџбенике 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за 

осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 

Број и датум решења министра: 650-02-00221/2010-06 од 30.6.2010. 

11. 
СРП8ИСТ01336 

Историја 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са 

тематским атласом 

Име/имена аутора: Предраг Симић, Ивана Петровић 

Број и датум решења министра: 650-02-276/2015-06 од 25.11.2015. 

12. 
СРП8ГЕО01197 

Географија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Винко Ковачевић, Сања Топаловић 

Број и датум решења министра: 650-02-567/2014-06 од 20.2.2015. 

13. 
СРП8ГЕО01197 

Географија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Географија 8”, радна свеска уз уџбеник за осми разред основне 

школе 

Име/имена аутора: Сања Топаловић, Винко Ковачевић 

Број и датум решења министра: 650-02-520/2014-06 од 20.2.2015. 

14. 
СРП8ФИЗ01198 

Физика 
Klett Издавачка кућа доо 

„Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Марина Радојевић 

Број и датум решења министра: 650-02-528/2013-06 од 3.3.2014. 

15. 
СРП8ФИЗ01198 

Физика 
Klett Издавачка кућа доо 

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми 

разред основне школе 

Име/имена аутора: Марина Радојевић, Митко Николов 

Број и датум решења министра: 650-02-586/2013-06 од 3.3.2014. 

16. 
СРП8МАТ00802 

Математика 
Математископ доо 

МАТЕМАТИКА 8 - уџбеник за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Владимир Стојановић 

Број и датум решења министра: 650-02-00323/2010-06 од 21.7.2010. 

17. 
СРП8МАТ00802 

Математика 
Математископ доо 

МАТЕМАТИКА 8 - збирка задатака за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Владимир Стојановић 

Број и датум решења министра: 650-02-00323/2010-06 од 21.7.2010. 

18. 
СРП8МАТ00802 

Математика 
Математископ доо 

Контролни и писмени задаци за осми разред основне школе - 

РАДНА СВЕСКА 

Име/имена аутора: Владимир Стојановић 

Број и датум решења министра: 650-02-01018/2010-06 од 27.1.2011. 

19. 
СРП8МАТ00802 

Математика 
Математископ доо 

ПЛУС VIII - додатна настава за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Владимир Стојановић 

Број и датум решења министра: 650-02-00323/2010-06 од 21.7.2010. 

20. 
СРП8БИО01200 

Биологија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Биологија 8”, уџбеник за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Владимир Ранђеловић 

Број и датум решења министра: 650-02-418/2013-06 од 11.2.2014. 

21. 
СРП8БИО01200 

Биологија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Биологија 8”, радна свеска за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Владимир Ранђеловић, Светлана Ракић 

Број и датум решења министра: 650-02-519/2014-06 од 20.2.2015. 

22. 
СРП8ХЕМ01201 

Хемија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе 

Име/имена аутора: Даринка Раденковић, Милош Раденковић 

Број и датум решења министра: 650-02-242/2012-06 од 28.1.2013. 

23. 
СРП8ХЕМ01201 

Хемија 
Klett Издавачка кућа доо 

„Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми 

разред основне школе 

Име/имена аутора: Даринка Раденковић, Милош Раденковић 

Број и датум решења министра: 650-02-243/2012-06 од 28.1.2013. 

24. 

СРП8ТЕХ00129 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

М&Г Дакта 

Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 8. разред основне 

школе 

Име/имена аутора: Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир 

Филиповић 

Број и датум решења министра: 650-02-00726/2010-06 од 8.2.2011. 

25. 

СРП8ТЕХ00129 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

М&Г Дакта 

Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 8. разред 

основне школе 

Име/имена аутора: Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир 

Филиповић 

Број и датум решења министра: 650-02-333/2010-06 од 16.9.2010. 
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26. 

СРП8ТЕХ00129 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

М&Г Дакта 

Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско 

обликовање за 8. разред 

Име/имена аутора: Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир 

Филиповић 

Број и датум решења министра: 650-02-333/2010-06 од 16.9.2010. 
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Годишњи план професионалног развоја запослених у  
Школска 2020/2021г. 

ОШ „Хајдук Вељко“ Корбово 

 
 Стручно усавршавање ван установе 

Назив семинарa/стручног скупа 
Каталошки 

број 

Компетенција 

К1 К2 К3 К4 

Време 

реализације 

(месец) 

Број 

бодова 
Реализатор 

Виша  настава 
1. Интернет учионица (вебинар) 630 К4 

Током првог 

полугодишта 
32 

Дарко Поповић 
2.Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у 

превенцији вршњачког насиља (Зимски сусрети учитеља) 
147 К4 

Децембар 

2020 
8 

1. Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала 

  
август-

септембар 
19,5 Дарко Точаковић 

1.Могућности хибридне наставе у учењу енглеског језика 881 К2 
У току 

године 
8 

Драгана Поповић 

2.Beyond English 891 К3 
У току 

године 
8 

1. Хумана школа- школа као животна заједница 161 К4 октобар 36 Драгана Стојковска 

1. Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије 226 К1 
у току 

шк.год 
16 

Милан Стојановић 

 

2.  Конференција (стручни скуп) - Савремена историографија и 

настава историје - нови правци, теме, изазови 
264 К1 

у току 

шк.год 
8 

3. Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала 

  
август-

септембар 
19,5 

1. Републички зимски семинар 833 К1 Фебруар 24 Ненад Лукић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=126
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=449
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1. Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у 

математици 
349 К1  8 

Ивана Стојановић 

2. Примена GeoGebrе у настави математике у основним и 

средњим школама 
359 К1  8 

3. „АРХИМЕДЕСОВ” МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ 366 К1  8 

4. Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави 

математике у основној школи 
368 К2  8 

5. Интерактивна настава математике 372 К2  8 

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика ( 

вебинар) 
298 К1 

У току 

године 
32 

Бобан Радуловић Интернетучионица (вебинар) 630 К4 
У току 

године 
32 

Оцењивање у функцијиразвоја и учења (вебинар) 527 К2 
У току 

године 
38 

1. Медијска и информациона писменост у школској библиотеци 1 К1  8 

Љиљана Констадиновић 

2.  Школске библиотеке у 21. Веку 3 К2  8 

3. Функције школских библиотека у развоју креативног читања и 

разумевања 
4 К3  8 

4.  Креативна употреба уџбеника у настави страног језика 734 К1  8 

5. Учење за будућност 757 К2  8 

6. Ученици као сарадници у настави страног језика 758 K3  8 

7.ELTA 

Конференције за наставнике енглеског језика 
    

8. Seminar 

The English Book 
    

9. Cambridge Day 

Seminar 
    

10. Посета Сајму књига у Београду 
 

  Октобар  

1. Једна мала лопта може покренути свет 993 К1 
У току 

године 
8 

Ненад Турановић 
2. Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу 

обавезних физичких активности 
997 К1 

У току 

године 
8 

1.Вршњачко насиље –„ Боље спречити...“ 18 К3  8 Данијела Фасујевић 
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2. Активно-оријентисана настава – методе и технике учења 411 К2  16 

3. Целодневна настава у школи и реализација еколошких 
активности 

403 К1  8 

1.Дигитална учионица 2365 К4   Силвиа-Диана 

Шолкотовић 2.Дигитално доба: ао се суоћи у свету Интернета 333 К4   

1. Интернет учионица (вебинар) 630 K4   Дарко Јокић 

1.Дигитална учионица 2365 К4  24 Јелена Марковић 

2.Обуга за полагање испита за лиценцу за директора      

3 Семинар у организацији школе на нивоу општине      

Нижа настава 
1.Семинари у организацији школе     Лелица Бузгановић 

1.Семинар у организацији школе на нивоу општине     

Зорица Стевановић 2. Зимски сусрети учитеља     

3.Обука за трећи разред усмерена на исходе     

1.Семинар у организацији школе на нивоу општине    8 

Сања Мургановић 2. Зимски сусрети учитеља   фебруар 8 

3.Обука за трећи разред усмерена на исходе    8 

1. Семинар у организацији школе на нивоу општине    8 
Ружа Калиновић 

2. Зимски сусрети учитеља   фебруар 8 

1.Семинар у организацији школе на нивоу Општине     Светлана Шћопуловић 

1.Семинар у организацији школе на нивоу Општине     Сања Бобић 

 

 

 

 

 Стручно усавршавање у установи 

Облик стручног усавршавања – активност 
Улога (3 нивоа): 

аутор (организатор)/ 

Време реализације 

(месец) 

Број 

бодова 
Реализатор 
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координатор/ присуство 

Виша  настава 
1. Одржавање интернет странице ОШ „Хајдук 

Вељко“ Корбово 
Координатор Шк. Година 20 

Дарко 

Поповић 

2. Одржавање интернет странице ОШ „Светозар 

Радић“ Текија 
Координатор Шк. Година 20 

3. Реализација  школског такмичења „Шта знаш о 

саобраћају“ 
Координатор Март 2021. 4 

4. Реализација  општинског  такмичења „Шта знаш о 

саобраћају“ 
Координатор Април 2021. 5 

1. Извођење угледних /огледних/јавних часова, 

односно активности са дискусијом и анализом 

Излагач 

(биологија) 
Друго полугодиште 10 

Дарко 

Точаковић 

2. Извођење угледних /огледних/јавних часова, 

односно активности са дискусијом и анализом 
Слушалац Април 2 

3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка,  

часописа и дидактичког материјала других аутора, а 

из области образовања и васпитања 

Слушалац Током године 2 

4. Предавања (упознавање чланова Стручних, 

Одељењских и Наставничког већа, Савета родитеља 

Школе са новим прописима, правилницима, 
изменама у правилницима и сл.) 

Слушалац Током године 2 

5. Пласман ученика на такмичењима Дежурство на такмичењима Март, април 5 

6. Тим за инклузивно образовање Члан Тима Током године 
1 по 

састанку 

7. Развојно планирање школе Руководилац Током године 
3 по 

састанку 

1.Извођење угледнихчасова Слушалац У току школске године 2 

Драгана 

Поповић 

2.Излагање на састанцима стручних органа и тела о 

савладаном програму стручног усавршавања ван 

установе са обавезном дискусијом и анализом 

Слушалац У току школске године 2 

3.Приказ књиге, приручника, стручног чланка,  

часописа и дидактичког материјала других аутора, а 
Слушалац У току школске године 2 
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из области образовања и васпитања 

4.Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених 

мрежа и осталихмултимедијалних садржаја 

 

Слушалац У току школске године 2 

5.Предавања (упознавање чланова Стручних, 

Одељењских иНаставничкогвећа,Савета родитеља 

Школеса новим прописима, правилницима, 
изменама у правилницима и сл.) 

Слушалац У току школске године 2 

6.Организовање предавања, радионица, смотри, 

књижевних сусрета,перформанса,музичко сценског 

дела, академија, изложби,спортских 

манифестацијеидр. активности у школи 

Слушалац/ Учесник У току школске године 2 

7.Рад у стручним Тимовима Школе - Стручни актив 

за развојно планирање 
Члан Тима У току школске године 

1 по 

састанку 

8.Рад у стручним Тимовима Школе -Тим зазаштиту 

ученика однасиља, злостављањаизанемаривања 
Члан Тима У току школске године 

1 по 

састанку 

9.Стручне посете и студијска путовања1дефинисана 

развојним планом установе и годишњим планом 

рада 

Учесник У току школске године 3 по дану 

1. Угледни час (1.полугодиште) Излагач Децембар 10 

Ивана 

Стојановић 

2. Угледни час (2.полугодиште) Излагач Април 10 

3. Угледни час Слушалац  2 

4. Угледни час Слушалац  2 

5. Математичка радионица - квиз Аутор Мај 10 

6. Дежурство на такмичењима Дежурни наставник Март 5 

7. Комисија за прегледање тестова Прегледач Март 10 

 
1Правилнико сталном стручном усавршавању истицању звања наставника, васпитача истручних сарадника("Сл. гласник рс", бр. 48/2018), чл.15: Стручно путовање, у 
смислу овог правилника, јесте путовање организовано у земљи илииностранству ради унапређивања знања и искуства у оквиру струке, односно професијенаставника, 
васпитача и стручног сарадника. 
Студијско путовање, у смислу овог правилника, јесте путовање организовано у земљи илииностранству ради стицања увида и унапређивања знања и искуства у оквиру 
области, теме,односно активности везане за конкретни посао наставника, васпитача и стручногсарадника. 
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8. Тим за инклузивно образовање Координатор тима Септ.-Јун 10 

1.Присуство угледним часовима Присуство Током школске године 2 
Бобан 

Радуловић 
2. Пробни завршни испит прегледач Март/април 10 

3. Изложба ученичких радова у школи Организација/ реализација јун 6 

1. Прегледачи на пробном/завршном испиту (Текија, 

Брза Паланка, Корбово) 
организатор април-јун 12+12+12 

Милан 

Стојановић 

2. Извођење огледног часа - дискусија и анализа 

(Брза Паланка, Текија, Корбово) 
присуство јануар-април 2 

3. Обука за завршни испит (Брза Паланка, Текија, 

Корбово) 
излагач јануар-фебруар 5+5+5 

4. Дежурство на такмичењима и члан комисије за 

преглед (Брза Паланка, Текија, Корбово) 
учешће јун 5+10 

5. Припрема ученика за окружно такмичење (Брза 

Паланка, Текија, Корбово) 
организатор фебруар-јун 3+3+3 

6. Рад на информатичком описмењавању школских 
кадрова и ес-дневницима(Текија) 

координатор септембар-јун 10 

7. Стручни актив за развој Школског програма 

(Текија) 
руководилац септембар-јун 8 

8. Тим за професионални развој наставника, 

стручних сарадника и васпитача (Корбово) 
руководилац септембар-јун 8 

9.Тим за професионални развој наставника, 

стручних сарадника и васпитача (Брза Паланка) 
члан септембар-јун 4 

1. Угледни час Излагач У току године 10 

Ненад Лукић 

2. Излагање на састанцима стручних органа и тела о 
савладаном програму стручног усавршавања ван 

установе са обавезном дискусијом и анализом  

Излагач У току године 
6 по 

састанку 

3. Рад на информатичком описмењавању школских 

кадрова и ес-дневницима 
Координатор  У току године 10 

4. Рад у стручним Тимовима Школе Координатор  У току године 
2 по 

састанку 

1.Извођење угледног часа Излагач октобар 10 Радица 

Ружојевић 2Присуство  углледном  часу Присуство  2 



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  186  

3.Организовање музичко-сценског дела Оранизатор новембар 10 

1. „Моја порука љубљви“- онлајн радионица организатор октобар 10 

Драгана 

Стојковска 

2. Угледни час ( основна школа) организатор новембар 10 

3. Састанци Тима за заштиту деце... координатор Током шк.године 12 

4. Месец лепих речи-радионица Координатор/организатор  10 

5. Угледни час (средња школа) организатор април 10 

1. Извођење угледног часа Организатор,слушалац 
Током другог 

полугодишта 
 

Љиљана 

Констадиновић 

2. Креативне радионице 

 
Координатор Током целе године 15 

3. Посета Сајму књига у Београду 
 

Присуство Октобар  

4. Презентацијe Организатор,присуство Током целе године 10 

5.Penfriends Cambridge English Координатор Током целе године  

6.Приказ наученог на семинару Слушалац Током целе године  

7.Општинско такмичење Органозатор Друго полугодиште  

8. Пројекат образовно – васпитног карактера на 

међународном нивоу 
Координатор Током целе године 15 

9. Конкурс међународног карактера Координатор, организатор Током целе године  

10. Европски дан језика Координатор, организатор Септембар 15 

11. Вебинари Слушалац Током целе године  

1. Извођење угледних /огледних/јавних часова, 

односно активности са дискусијом и анализом 
присуство Септембар-јун 2 

Данијела 

Фасујевић 

2. Публиковање и приказ сопствених стручних 

радова, ауторства и коауторства књиге, 

монографије, приручника, стручне периодике, 

хрестоматије, практикума, наставних средстава... 

Аутор/коаутор 

 

Излагач 

август 20 

3. Предавања (упознавање чланова Стручних, 

Одељењских и Наставничког већа, Савета родитеља 
Школе са новим прописима, правилницима, 

изменама у правилницима и сл.) 

Излагач/аутор Септембар-јун 10 
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4. Организовање предавања, радионица, смотри, 

књижевних сусрета, перформанса, музичко сценског 

дела, академија, изложби, спортских  манифестације 

и др. активности у школи 

Асистент/ помоћник Септембар-јун 4 

5. Рад у стручним Тимовима Школе Члан Тима Септембар-јун 
1 по 

састанку 

6. Рад у стручним Тимовима Школе Члан Тима Септембар-јун 
3 по 

састанку 

7. Рад у стручним Тимовима Школе Учесник (ци) Септембар-јун 
1 по 

састанку 

8. Рад у стручним Тимовима Школе Члан Тима Септембар-јун 
2 по 

састанку 

9. Рад у стручним Тимовима Школе Члан Тима Септембар-јун 
1 по 

састанку 

10. Рад у стручним Тимовима Школе Члан Тима Септембар-јун 
2 по 

састанку 

11. Рад у програмима од националног значаја - 

дежурство на пробном завршном испиту и на 

завршном испиту 
члан  5 

1.Угледни час : Полигон спретности Излагач Октобар 2019 10 

Ненад 

Турановић 

2. Угледни час : Презентација вежби обликовања 

флексибаром 
Излагач Новембар 2019 10 

3.Приказ дидактичког материјала : филм о 

Д.Петковићу 
организатор Март 2020 6 

4.Угледни час : Теоретско предавање на тему 

логоровање 
Излагач Мај 2020 10 

5.Угледни час : Вежбе истезања у паровима Излагач Децембар 2019 10 

6.Угледни час : Теоретско и практично предавање на 

тему прескоци 
Излагач Јануар 2020 10 

7.Дежурство на пробном и завршном испиту Присуство Друго полугодиште 5 

1.Учитељско друштво присуство У току шк.г. 2 по саст. 
Силвиа-Диана 

Шолкотовић 2.Радионица, смотри, књижевни сусрети, спортске и 

културне манифестације у школи 
Аутор/присуство У току шк.г. 

10/2 по 

саст. 
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3.Присуство јавним часовима, радионицама и 

осталим активностима у школи 
Излагач/присуство У току шк.г. 

10/2 по 

саст. 

4.Позоришне представе Излагач/присуство У току шк.г. 
10/2 по 

саст. 

5.Рад на информатичком описмењавању Присуство У току шк.г. 2 по саст. 

6.Учестовање у пројектима међународне сарадње Излагач/Коаутор У току шк.г. 20 

7.Учешћа у формирању и раду стручних актива, 

дружења, подружница на нивоу града/општине 
Организатор/Координатор/Присуство У току шк.г. 20/2 

8.Остваривања истраживања/истраживачког 

пројекта у Установи које доприносе унапређењу и 

афирмацији образовно-васпитног процеса 

Организатор У току шк.г. 20 

9.Израде пројеката образовног-васпитног карактера 

(у сарадњи са локалном заједницом, НВО, 

амбасадама, конзулатама и других партнерима) 

Организатор У току шк.г. 20 

10. Објављивање рада у стручном часопису Аутор У току шк.г. 4*20 

11. Израда и објављивање књиге Аутор У току шк.г. 40 

12. Помоћ у појединим сегментима, израде књиге 

(превод) 
Сарадник У току шк.г. 2*4 

13.Објављивање/публиковање ауторског 

истраживања /истраживачког пројекта 
Аутор У току шк.г. 10 

14. Едукативне радионице (градска и школска 

библиотека) 
Излагач/присуство У току шк.г. 

10/2 по 

саст. 

1. Божићни дани (Детинци, Материце , Оци) организатор децембар 10 

Дарко Јокић 

2. Божићни базар организатор децембар 10 

3. Рецитал и изложба поводом славе св. Саве организатор јануар 10 

4.Ђурђевдански дани организатор мај 10 

5.Васкршњи базар организатор април 10 

1. Маркетинг школе Администр. интерн. стр. Током год.   

2. Члан Тимова Присуство Током год. 
Тим Јелена 

Марковић 

3.Присуствовање угледних /огледних/јавних часова, 

односно активности са дискусијом и анализом 
Присуство У току шк.год. 2  



 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ КОРБОВО 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  189  

Нижа настава 
1.Изложбе дечијих радова /Дечија недеља, Дан 

школе, Нова година, Свети Сава, Годишња доба, 

Осми март... 

Аутор 

 
Током целе године 60 Лелица 

Бузгановић 

2.Вебинари који се организују путем интернета присуство У току школске године  

1. Ускршња изложба аутор април 10 

Светлана 

Шћопуловић 

2. Изложбе дечијих радова /Дечија недеља, Дан 

школе, Нова година, Свети Сава, Годишња доба, 

Осми март... 

Аутор,излагач Током целе године 60 

3.Радионица:“У сусрет  Новој  години “- 

новогодишњи  празници, 
Аутор, реализатор децембар 10 

4.Дежурство за пробни/завршни испит присуство април/јун 5 

1. . Ускршња изложба аутор април 10 

Сања Бобић 

2. Изложбе дечијих радова /Дечија недеља, Дан 

школе, Нова година, Свети Сава, Годишња доба, 

Осми март... 

Аутор,излагач Током целе године 60 

3.Радионица:“У сусрет  Новој  години “- 

новогодишњи  празници, 
Аутор, реализатор децембар 10 

4. Дежурство за пробни/завршни испит присуство април/јун 5 

1.Рад у стручним Тимовима Школе- Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе 
координатор Септембар-август  

Зорица 

Стевановић 

2. Изложба Дечија недеља Излагач Октобар  

3. Изложба радова за Нову годину асистент децембар  

4.Осмомартовска изложба аутор март  

5. Вебинар излагач март  

6.Ускршња радионица аутор април  

7. Дежурство за пробни/завршни испит присуство април/јун  

8. Удружење кладовских учитеља Члан УО Током  шк 2020/21.  

9. Приредбе:  за Дан школе,Нове године, и Светог 
Саве 

Аутор, реализатор Октобар,децембар,јануар  
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1. Објављивање   и  e- промоција књиге -Керефеке- 

Шолкотовић Снежана 

Аутор- 

излагач 

Септембар- 

октобар 
40 

Снежана 

Шолкотовић 
2. Изложбе дечијих радова /Дечија недеља, Дан 

школе, Нова година, Свети Сава, Годишња доба, 

Осми март... 

Аутор 

 
Током целе године 60 

1.Рад у стручним Тимовима Школе- Стручни актив 

за развојно планирање 
координатор Септембар-август 20 

Сања 

Мургановић 

2.Изложба Дечија недеља Излагач Октобар 10 

3. Изложба радова за Нову годину асистент децембар 10 

4.Осмомартовска изложба аутор март 10 

5. Вебинар излагач март 1 

6.Ускршња радионица аутор април 10 

7. Дежурство за пробни/завршни испит присуство април/јун 5 

8. Удружење кладовских учитеља Члан УО, администратор странице Током  шк 2020/21. 4 

9. Приредбе:  за Дан школе,Нове године, и Светог 

Саве 
Аутор, реализатор Октобар,децембар,јануар 30 

1. . Ускршња изложба аутор април 10 

Ружа 

Калиновић 

2. Изложбе дечијих радова /Дечија недеља, Дан 

школе, Нова година, Свети Сава, Годишња доба, 

Осми март... 

Аутор,излагач Током целе године 60 

3.Ускршња радионица Аутор, реализатор децембар 10 

4. Рад у стручним Тимовима Школе,.Члан,помоћник 

кординатору тима за Професионални развој 
помоћник координару Тима Током целе године 

2 бод по 

састанку-

10 

5. .Дежурство за пробни/завршни испит присуство април/јун 5 

6. Удружење кладовских учитеља Члан УО, Током  шк 2020/21. 2 

 

 
Директор школе: 

______________ 

Јелена Марковић
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Република Србија 
Основна школа 

„ Хајдук  Вељко” 

Дел. број:468/2020 

Датум: 14.09.2020.године 
Е-маил: oskorbovo@gmail.com 

Teл. 019/814-255 

Светосавска 11. Корбово 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 88/2017, 27/18- др. закони, 10/2019 и 9/2020) и члана 73 став 1 

тачка 2. Статута Основне школе "Хајдук Вељко" у Корбово, Школски одбор ОШ 

"Хајдук Вељко" у Корбову, на седници одржаној дана 14.09.2020. године донео је: 

 

    

Одлуку о доношењу 

 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 

ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО” КОРБОВО 

 

I 

 Доноси се Годишњи план рада ОШ “Хајдук Вељко” Корбово за школску 

2020/2021 годину, дел.бр. 395/2020 од 01.09.2020. 

      

II 

 Одлука  о доношењу Годишњег плана рада годину ОШ “Хајдук Вељко ” Корбово, 

школе за школску 2020/2021. годину, донета је једногласном одлуком чланова Школског 

одбора. 

 

III 

Oдлуку доставити: 

-архиви  

- објавити на огласној табли               

 

 

У Корбову                                                                  Председник Школског одбора, 

 

14.09.2020.год.                                                           _____________________                                                                                                                         

                                                                                   Зорица Стевановић                                                          
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