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1. УВОДНИ ДЕО 

 

 

 

1.1. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

Основна школа у Остружници основана је 16. јула 1805. године – Контрактом од стране 

кметова и кнежева-устаника убрзо после одржавања Прве парламентарне скупштине у 

Остружници, 1804. године. Школа носи име по Вожду Првог српског устанка, 

Карађорђу, који је заједно са осталим војводама подржао оснивање ове школе. Школу у 

Остружници похађао је и његов старији син Алекса, као и деца осталих устаничких 

првака. 

Прва школска зграда, пише Јоаким Вујић, подигнута је у периоду 1805 – 1813. године, 

друга 1814, а дограђивање исте вршено је 1826. године. Трећа школска зграда подигнута 

је 1903. године, а 1959. и 1962. године је постојећа зграда проширена. 

Школа се налази у центру насеља Остружница на 12 километара од Београда и на 16 

километара од ушћа Саве у Дунав. Некада је била матична школа за сва оближња места. 

Мрежом путева повезана је са следећим местима: Умком, Железником, Сремчицом и 

Великом Моштаницом. Градска линија аутобуса повезује веома разуђено насеље. Два 

главна пута, као и више локалних, спајају ово насеље са Београдом и Обреновцем – 

удаљеним 16 км. Знамените грађевине у Остружници су: Црква Светог Николаја, 

задужбина Милоша Обреновића из прве пoловине XIX века, и хан с краја XVIII века. 

Оба објекта су под заштитом Републичког завода за заштиту споменика. 

Поводом 210 година постојања и рада, објављена је Монографија школе под називом 

ОСТРУЖНИЧКА ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“ 1805 – 2015, аутора Радомира Ј. 

Поповића. 

У међувремену учионице су опремљене компјутерима и пројекторима што је допринело 

да настава иде у корак са дигитализацијом, обновљена је фасада школе, а у септембру 

2021. године завршена је и изградња фискултурне сале. 

Ове школске године Основна школа „Карађорђе“ је свечаном приредбом у Дому културе 

Остружница  обележила 217 година постојања. Том приликом награђени су успешни 

ученици наше школе који су  и ове године постигли изврсне резултате на такмичењима 

и додељене су Похвале ученицима који остварују успехе у ваннаставним активностима 

(спорт, уметност…). У програму су учествовали Хор школе, драмска група, а одржан је 

и Квиз за све у коме су се такмичиле 3 екипе ученика и једна екипа родитеља. 
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1.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

Школски објекат обухвата површину од 1.110 m2, а дворишни 1.3856m2. 

Ентеријер школе обухвата: 

1. oсам учионица 

2. зборницу 

3. канцеларије - директора, секретара и педагога 

4. библиотеку са фондом од  око 9000 књига 

5. кабинет за наставу информатике-информатичко одељење. 

Екстеријер школе обухвата: 

1. спортске терене површине 55 m x 45 m 

2. школски парк 

3. спомен бисту „Карађорђе" 

4.|помоћну рампу за лица са посебним потребама. 

Oд наставних средстава школа поседује: 

  1. 17 рачунара 

  2. 7 штампача 

  3. 2 телевизора 

  4. 1 ДВД 

  5. 8 пројектора 

  6. 5 касетофона 

 7. 1 синтисајзер 

  8. 1 клавир 

  9. 2 графоскопа 

  10. више комада визуелно-наставних средстава и средстава очигледне наставе 

  11. фотокопир апарат 
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1.3. НАСТАВНО-ВАСПИТНИ КАДАР 

 

 

А) Радно искуство наставника и стручних сарадника у установи 

до 5 година радног стажа...................................................6 

од 6 до 10 година радног стажа.........................................7 

од 11 до 20 година радног стажа.....................................14 

од 21 до 30 година радног стажа.......................................6 

преко 30 година радног стажа...........................................3 

Б) Квалификациона структура запослених у школи је следећа: 

 

Извршилац ОШ КВ ССС ВШС ВСС МР 

Директор 
    

1 
 

Наставник разредне 
     наставе 

   
1 7 

 

Наставник предметне 
     наставе 

   
1 16 

 

Стручни сарадници 
 а) педагог 
 б) библиотекар 

    
2 

 

Административно- 
  техничка служба: 
 а) секретар 
 б) рачунополагач 
 ц) административно- 
 финансијски радник 

  
ц) 1 б) 1 а) 1 

 

Техничка служба 
а) домар/мајстор одржавања 
ц) чистачице 

3 
 

1 
   

Укупно 3 
 

2 3 27 0 

УКУПНО 35 
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1.4.  ДНЕВНА АРТИКУЛАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

Припрема за преподневну смену 07.30-08.00 

Први наставни час 08.00-08.45 

Петоминутни одмор 08.45-08.50 

Други наставни час 08.50-09.35 

Двадесетоминутни одмор 09.35-09.55 

Трећи наставни час 09.55-10.40 

Петоминутни одмор 10.40-10.45 

Четврти наставни час 10.45-11.30 

Петоминутни одмор 11.30-11.35 

Пети наставни час 11.35-12.20 

Петоминутни одмор 12.20-12.25 

Шести наставни час 12.25-13.10 

Припрема за поподневну наставу 13.30-14.00 

Ученици I-IV разреда 
 

Први наставни час 14.00-14.45 

Петоминутни одмор 14.45-14.50 

Други наставни час 14.50-15.35 

Двадесетоминутни одмор 15.35-15.55 

Трећи наставни час 15.55-16.40 

Петоминутни одмор 16.40-16.45 
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Четврти наставни час 16.45-17.30 

Петоминутни одмор 17.30-17.35 

Пети наставни час 17.35-18.20 

Петоминутни одмор 18.20-18.25 

Шести наставни час 18.25-19.10 

Припрема за поподневну наставу 12.30-13.00 

Ученици V-VIII разреда 
 

Први наставни час 13.00-13.45 

Петоминутни одмор 13.45-13.50 

Други наставни час 13.50-14.35 

Двадесетоминутни одмор 14.35-14.55 

Трећи наставни час 14.55-15.40 

Петоминутни одмор 15.40-15.45 

Четврти наставни час 15.45-16.30 

Петоминутни одмор 16.30-16.35 

Пети наставни час 16.35-17.20 

Петоминутни одмор 17.20-17.25 

 

Прилог 1 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

ПРВИ ЦИКЛУС – сва одељења 

предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Српски језик 5 5 5 5 

Математика 5 5 5 5 
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СОН/ПД 2 2 2 2 

Енглески језик 2 2 2 2 

Дигитални свет 1 1 
  

Пројектна н. 
    

Изборни п. 
  

1 1 

Физичко, музичку и 

ликовну кул. 

Комбиновати у оквиру наставе или он-лајн (4 часа) 

Час одељењске заједнице Препоручује се једном недељно кроз непосредни рад у 

школи (1 час) 

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују 

припреме за наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле користити и 

за учење на даљину. Препоручује се да одељењска већа заједнички припремају и деле 

наставне садржаје. 

  

Табеларни преглед часова ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС (ученици од 5. до 8. разреда) 

Преглед обавезног фонда (из стручног упутства) по разредима 

Назив предмета 5 разред 6 разред 7 разред 8 разред 

Српски језик 5 4 4 4 

Математика 4 4 4 4 

Енглески ј. 2 2 2 2 

Географија 1 2 2 2 

Историја 1 2 2 2 

Биологија 2 2 2 2 

Физика 
 

2 2 2 

Хемија 
  

2 2 

Техника и тех. 1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Немачки језик 2 2 2 2 

Музичка култура 2 1 1 1 
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Ликовна култура 2 1 1 1 

Физичко и здравствено васпитање 3 3 3 3 

Укупно: 26 27 29 29 

  

Из саме артикулације радног времена се види да школа ради у две смене. 

Дежурни наставници своју дужност почињу да обављају 30 минута пре почетка првог 

часа. Дежурни наставник води књигу дежурства, у коју уноси своја запажања која се 

односе на целокупну динамику рада школе. Наставници долазе у школу најкасније 15 

минута пре почетка часа. 

Домар/мајстор одржавања, опреме и грејања долази у 06.00-09.30 часова, обилази све 

просторије и одмах интервенише у вези са евентуалним поправкама. Такође долази 

после подне у 19.00 часова, а одлази у 20.00 часова, када контролише све просторије и 

закључава врата на згради школе. 

  

Чистачице: један члан од 06.00 до 14.00 часова, други члан од 12.00 до 20.00 а трећи 

члан ради средом, четвртком и петком, једне недеље од 06.30 до 12.30 часова, а друге 

недеље од 13.00 до 19.00 часова. Чишћење учионица се врши између смена и увече после 

наставе. Брисање ходника се врши одмах после уласка ученика у учионицу. То се 

понавља и после великог одмора. 

 

1.5. БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

 

Разред Број одељења Број ученика Просечан број 

Ученика 

I 2 43 22 

II 2 35 17 

III 2 40 20 

IV 2 37 19 

V 2 43 21 

VI 2 46 23 
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VII 2 33 16 

VIII 2 49 24 

укупно 16 338 21 

 

1.6. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

Разред Одељењски старешина Разред Одељењски старешина 

I1 Ивана Миладиновић I2 Ирена Живковић 

II1 Јелена Цветковић II2 Маја Јовић 

III1 Ивана Огњановић Антонић III2 Снежана Ковачевић 

IV1 Љиљана Сушић IV2 Маја Милићевић 

V1 Исидора Стевановић V2 Вукица Шћекић 

VI1 Марина Гојић VI2 Марија Ђорђевић 

VII1 Нина Анђић VII2 Никола Прица 

VIII1 Љиљана Шћекић VIII2 Александар Вучетић 

 

1.7. СТРУЧНА ВЕЋА И ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

 

Р.б. СТРУЧНА ВЕЋА И 

ТИМОВИ  ЗА ШКОЛСКУ 

2022/23. 

КООРДИНАТОРИ ЧЛАНОВИ 

1. Тим за инклузивно 

образовање 

МАЈА ЈОВИЋ Љубица Чорбић, 

Ивана 

Миладиновић, 

Невена Тоскић 
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Снежана 

Ковачевић 

2. Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања: 

ЉИЉАНА ШЋЕКИЋ Емилија Рајић 

Матић 

Ненад Салаи, 

 (родитељ) 

Марија Поповић 

Сандра Куљић, 

Ирена Живковић 

Ђорђе Виленица 

Вукица Шћекић 

3. Тим за самовредновање ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ Вукица Шћекић 

Мира Баранин, 

Биљана Шомођа 

Ивана 

Огњановић 

Антонић 

Љиљана Сушић 

-родитељ 

-члан Парламента 

4. Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

МАЈА МИЛИЋЕВИЋ Емилија Рајић 

Матић, 

Ања Вучетић 

Љубица Чорбић 

Биљана Шомођа 

Бојан Јокић 

 (родитељ) 
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- Ученички 

парламент 

5. Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

НИКОЛА ПРИЦА Ђорђе Виленица 

Снежана Брковић 

Исидора 

Стевановић 

Ненад Салаи 

Биљана Шомођа 

 (родитељ) 

-  члан 

Парламента. 

6. Тим за професионални развој МАРИНА ГОЈИЋ Славица 

Вучковић, 

Вукица Шћекић, 

Ивана 

Миладиновић, 

Ђорђе Виленица 

7. Тим за заштиту животне 

средине 

НИНА АНЂИЋ Мира Баранин, 

Ивана 

Огњановић 

Антонић, 

Сушић Љиљана, 

Маја Милићевић, 

Снежана 

Брковић, 

Љубица Чорбић 

8. Тим за развој школског 

програма 

АЛЕКСАНДРА 

ВУЧЕТИЋ 

НевенаТоскић, 

Александар 

Вучетић 

Маја Јовић 
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Снежана 

Ковачевић 

9. Стручни тим за развојно 

планирање: 

ИРЕНА ЖИВКОВИЋ Невена Тоскић, 

Снежана Брковић 

Бојан Јокић, 

Никола Прица, 

Сузана Николић 

родитељ. 

10. Тим за професионалну 

оријентацију 

  Александар 

Вучетић 

Љиљана Шћекић 

Никола Прица 

Нина Анђић 

11. Ученички парламент ИСИДОРА 

СТЕВАНОВИЋ 

  

12. Културне активности школе ЉУБИЦА ЧОРБИЋ И 

ВУКИЦА ШЋЕКИЋ 

Јелена 

Цветковић, 

Исидора 

Стевановић 

Марина Гојић, 

Снежана 

Брковић, 

Ивана 

Миладиновић, 

Ирена Живковић, 

Снежана 

Ковачевић, 

Маја Јовић, 

Љиљана Сушић, 

Маја Милићевић, 
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Ивана Антонић 

Огњановић. 

13. Педагошки колегијум ЕМИЛИЈА РАЈИЋ 

МАТИЋ 

  

Записник - ИВАНА 

ОГЊАНОВИЋ 

АНТОНИЋ 

Александра 

Вучетић 

Невена Тоскић, 

Вукица Шћекић, 

Љубица Чорбић, 

Марија 

Ђорђевић, 

Ирена Живковић, 

Јелена 

Цветковић, 

Ивана 

Огњановић 

Антонић, 

Маја Јовић, 

Љиљана Шћекић, 

Снежана 

Ковачевић, 

Љиљана Сушић, 

Ивана 

Миладиновић 

Марина Гојић 

Бојан Јокић 

  

  

Записници Стручних већа:   

Наставничко веће Вукица Шћекић   

Одељењско веће I – IV Ивана Миладиновић 

Одељењско веће  V – VIII ЉубицаЧорбић 
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Стручна већа:   

I разреда: Ирена Живковић   

II разреда: Маја Јовић 

III разреда: Ивана Огњановић 

Антонић 

IV разреда: Љиљана Сушић 

Актив предмета из области 

природних наука 

МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ   

Актив предмета из области 

друштвених наука 

АЛЕКСАНДАР 

ВУЧЕТИЋ 

Савет родитеља СУЗАНА НИКОЛИЋ 

Израда распореда часова САНДРА КУЉИЋ 

  

Школски часопис Вукица Шћекић, 

Исидора Стевановић, 

Бојан Јокић, 

Снежана Брковић 

Одржавање сајта школе: БОЈАН ЈОКИЋ И 

СНЕЖАНА БРКОВИЋ 

Е-дневник САНДРА КУЉИЋ 

ЈИСП САНДРА КУЉИЋ 
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1.8. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Имајући у виду интелектуалне и искуствене потенцијале ученика, усвојен је стални 

систем вредновања постигнућа и праћења напредовања ученика кроз: ефикасно 

планирање и припремање наставе, свакодневно праћење реализације наставе, 

регистровање података и запажања, извештавање, континуирану анализу исхода, 

унапређење учења и наставе учења, примену нових метода и техника. 

1.9. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА И 

РАЗРЕДИМА 

Р.б Предмет I II III IV V VI VII VIII 

 
Српски језик 180 180 180 180 180 144 144 136 

 
Енглески језик  72  72  72  72  72  72 72  68 

 
Немачки језик   /   /   /   /  72  72 72  68 

 
Природа и друштво   /   /  72  72 / / / / 

 
Историја   /   /   /   /  36  72 72  68 

 
Географија   /   /   /   /  36  72 72  68 

 
Физика   /   /   /   /   /  72 72  68 

 
Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

 
Биологија   /   /   /   /  72  72 72  68 

 
Хемија   /   /   /   /   /   / 72  68 

 
Техника и технологија / / / / 72 72 72 / 

 
Ликовна култура 36 72 72 72 72 36 36 34 

 
Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

 
Физичко и здравствено васп. / / / / 72 72 72 / 

 
Свет око нас 72 72  /  /  /  /  /  / 

 
Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 / 
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Чувари природе  / / / 36  /  /  /  / 

 
Грађанско васпитање  /  /  /  / / 36 36 34 

 
Информатика и 

рачунарство 

 /  /  /  / 36 36 36 / 

 
Дигитални свет 36 36 / / / / / / 

 
Пројектна настава / / 36 36 / / / / 

 1.10. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

 

I - IV разред 

Ред.бр. Наставни предмет Разред Број часова 

 
Српски језик I 18  

 
Математика I 18 

 
Српски језик II 18 

 
Математика II 18 

 
Српски језик III 18 

 
Математика III 18 

 
Српски језик IV 18 

 
Математика IV 18 

 
Енглески језик II,III, IV 24 
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V - VIII разред 

Ред.бр. Наставни предмет Разред Број часова 

 
Српски језик V – VIII 36 

 
Енглески језик V - VIII 36 

 
Немачки језик V – VIII 32 

 
Математика V – VIII 36 

 
Физика VI – VIII 22 

 
Хемија VII – VIII 14 

 
Биологија V – VIII 29 

 
Историја V – VIII 25 

 
Географија V – VIII 24 

 

 

 

 

 

 

1.11. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА И 

РАЗРЕДИМА 

  

I - IV разред 

Ред.бр. Наставни предмет Разред Број часова 

1 Српски језик IV 18 

2 Математика IV 18 

3 Енглески језик III 4 

4 Енглески језик IV 4 
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V - VIII разред 

Ред.бр. Наставни предмет Разред Број часова 

1 Српски језик V – VIII 36 

2 Енглески језик V - VIII 36 

3 Немачки језик V – VIII 32 

4 Математика V – VIII 36 

5 Физика VI – VIII 22 

6 Хемија VI – VIII 14 

7 Биологија V – VIII 29 

8 Историја V – VIII 25 

9 Географија V – VIII 24 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, 

ПЕДАГОШКА СТРУКТУРА 
2.1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
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2.2. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНОГ ОСОБЉА 

   

Наставник: Ивана Миладиновић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: I 1 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 18 648 

2. Грађаско васпитање / / 

3. Час одељењског старешине 1 36 

4. Допунска настава 1 36 

5. Додатна настава / / 

6. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

7. Eкскурзија-настава у природи 1 36 

8. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     

1. Дежурство 1 36 

2. Стручни органи 1 36 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 0,5 18 

5. Црвени крст 1 36 

7. Остали послови  1 36 

8. Стручно усавршавање 0,5 18 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Ирена Живковић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: I 2 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 18 648 

2. Грађанско васпитање / / 

3. Час одељењског старешине 1 36 

4. Допунска настава 1 36 

5. Додатна настава / / 

6. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

7. Eкскурзија-настава у природи 1 36 

8. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     

1. Дежурство 1 36 

2. Стручни органи 0,5 18 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Руковођење активом првог разреда 0,5 18 

6. Стручни тим за развојно планирање 1 36 

7. Стручно усавршавање 1 36 

УКУПНО: 6 180 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Јелена Цветковић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: II1 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 19 684 

2. Час одељењског старешине 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава / / 

5. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

6. Eкскурзија-настава у природи 1 36 

7. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
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1. Дежурство 1 36 

2. Стручни органи 1 36 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Тим за самоврдновање 1 36 

6. Стручно усавршавање 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Маја Јовић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: II 2 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 19 684 

2. Час одељењског старешине 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава / / 

5. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

6. Eкскурзија-настава у природи 1 36 

7. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
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1. Дежурство 1 36 

2. Тим за инклузивно образовање 1 36 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Школски одбор 0,5 18 

6. Стручно усавршавање 1 36 

7. Руковођење активом другог разреда 0,5 18 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Ивана Огњановић Антонић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: III 1 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 19 684 

2. Час одељењског старешине 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава / / 

5. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

6. Eкскурзија-настава у природи 1 36 

7. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
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1. Дежурство 1 36 

2. Педагошки колегијум 0.5 18 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Летопис школе 0,5 18 

6. Руковођење активом трећег разреда 0,5 18 

7. Школски одбор 0,5 18 

8. Стручно усавршавање 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Снежана Ковачевић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: III 2 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 19 684 

2. Час одељењског старешине 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава / / 

5. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

6. Eкскурзија-настава у природи 1 36 

7. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
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1. Дежурство 1 36 

2. Стручни органи 0,5 18 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Летопис школе 1 36 

6. Стручна већа и тимови 0,5 18 

7. Стручно усавршавање 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Љиљана Сушић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: IV 1 

 

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 19 684 

2. Час одељењског старешине 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

5. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

6. Eкскурзија-настава у природи 0,5 18 

7. Инструктивно-корективни рад 0,5 18 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
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1. Дежурство 1 36 

2. Стручни органи 1 36 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Руковођење активом другог разреда 0,5 18 

6. Остали послови 0,5 18 

7. Стручно усавршавање 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Маја Милићевић 

Предмет: Разредна настава 

Одељење: IV 2 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 19 684 

2. Час одељењског старешине 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

5. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1 36 

6. Eкскурзија-настава у природи 0,5 18 

7. Инструктивно-корективни рад 0,5 18 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
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1. Дежурство 1 36 

2. Стручни органи 0,5 18 

3. Рад са родитељима 1 36 

4. Педагошка документација 1 36 

5. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

1 36 

6. Остали послови 0,5 18 

7. Координатор Е-дневник 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Љубица Чорбић 

Предмет: Српски језик 

Одељење:  V1,2, VI1, VIII1 

  

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 18 648 

2.       

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

5. Друштвено-користан рад 0,5 18 

6. Слободне активности 1 36 

7. Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 

1 36 

8. Културне активности 1 36 

9. Инструктивно-корективни рад 0,5 18 

УКУПНО: 24 864 
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ПРИПРЕМЕ: 12 432 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Руковођење Oдељењским већем 1 36 

3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Рад са родитељима 0,5 18 

5. Дежурство 1 36 

6. Остали послови 0,5 18 

УКУПНО: 4 144 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Вукица Шћекић 

Предмет: Српски језик 

Одељење:  VI 2, VII 1,2 , VIII 2 

 

Ред.бр. Задужења Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 16 576 

3. Допунска настава 0,9 32 

  Одељењска заједница- разредно 

старешинство 

1 36 

4. Додатна настава 0,9 32 

5. Друштвено-користан рад 0,5 18 

6. Слободне активности 0.9 32 

7. Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 

0,8 29 

8. Културне активности 1 36 

УКУПНО: 22 792 

ПРИПРЕМЕ: 8 288 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Стручни органи 0,5 18 

3. Наставничко веће 1 36 

4. Стручно усавршавање 0,5 18 

5. Рад са родитељима 1 36 

6. Дежурство 1 36 

7. Ученичке организације 0,55 20 

8. Остали послови 1 36 

УКУПНО: 5,55 199,8 

УКУПНО А+Б: 35,55 1279,8 
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Наставник: Сандра Куљић 

Предмет: Математика 

Одељење: V 1,2 VII 1,2 VIII2 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 18 648 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

4. Друштвено-користан рад 1 36 

5. Слободне активности / / 

6. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
1 36 

7. Инструктивно-корективни рад 1 36 

8. Координатор Е-дневник 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 1 36 

2. Стручни органи 1 36 

3. Стручно усавршавање 1 36 

4. Рад са родитељима 0,5 18 

5. Распоред 0,5 18 

5. Дежурство 1 36 

6. ЈИСП 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 
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Наставник: Сандра Куљић 

Предмет: Математика 

Одељење:  V 1,2 VII 1,2VIII2 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 2 72 

2. Допунска настава 0,11 4 

3. Додатна настава 0,11 4 

4. Друштвено-користан рад 0,11 4 

5. Слободне активности 0,11 4 

6. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,11 4 

7. Координатор Е-дневник 0,11 4 

УКУПНО: 2,66 96 

ПРИПРЕМЕ: 1 36 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,11 4 
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2. Стручни органи 0,11 4 

3. Стручно усавршавање 0,11 4 

4. Рад са родитељима 0,11 4 

5. Стручно усавршавање 0,11 4 

6. Дежурство 0,11 4 

7. Остали послови 0,12 4 

УКУПНО: 0,78 28 

УКУПНО А+Б: 4,44 160 
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Наставник: Љиљана Шћекић 

Предмет: Енглески језик 

Одељење: V 1,2 ,VI 1,2, VII 1,2,VIII 1,2 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 16 576 

  
Одељењска заједница- разредно 

старешинство 
1 36 

2. Допунска настава 0,86 31 

3. Додатна настава 0,86 31 

4. Друштвено-користан рад 0,86 31 

5. Слободне активности 0,86 31 

6. Инструктивно-корективни рад 0,86 31 

УКУПНО: 21,3 767 

ПРИПРЕМЕ: 8 288 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 1 36 

2. Стручни органи и тимови 1 36 

3. Стручно усавршавање 1 36 

4. Рад са родитељима 1 36 

5. Дежурство 1 36 

6. Остали послови 1,2 43 

УКУПНО: 6,2 223 

УКУПНО А+Б: 35,5 1278 
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Наставник: Љиљана Шћекић 

Предмет: Енглески језик 

Одељење: IV 1,2 

  

Ред.бр. Задужења 
Недељни 

фонд часова 
Годишњи фонд часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 4 144 

2. Допунска настава 0,2 7,2 

3. Додатна настава 0,2 7,2 

4. Слободне активности 0,2 7,2 

5. Културне активности 0,2 36 

УКУПНО: 4,8 172,8 

ПРИПРЕМЕ: 2,2 79,2 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,2 7,2 

2. Стручни органи 0,2 7,2 

3. Стручно усавршавање 0,2 7,2 
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4. Рад са родитељима 0,2 7,2 

5. Остали послови 0,2 7,2 

УКУПНО: 1 36 

УКУПНО А+Б: 8 288 

   

Наставник: Сузана Николић 

Предмет: Енглески језик 

Одељење: I 1,2 , II 1,2,III 1,2 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 12 432 

2. Допунска настава 0,6 22 

3. Додатна настава 0,6 22 

4. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,6 22 

5. Културне активности 0,6 22 
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УКУПНО: 14,4 518 

ПРИПРЕМЕ: 6 216 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,3 10,8 

2. Стручни органи 0,3 10,8 

3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Рад са родитељима 0,5 18 

5. Дежурство 1 36 

6. Савет родитеља 1 36 

УКУПНО: 3,6 130 

УКУПНО А+Б: 24      864 
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Наставник: Александар Вучетић 

Предмет: Немачки језик 

Одељење:  V1,2 VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 16 576 

2. 
Одељењска заједница- разредно 

старешинство 
1 36 

3. Допунска настава 0,9 32 

4. Додатна настава 0,9 32 

5. Друштвено-користан рад 0,5 18 

6. Слободне активности 0.9 32 

7. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,8 29 

8. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 22 792 

ПРИПРЕМЕ: 9 324 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Руковођење активом 0,5 18 

3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Рад са родитељима 1 36 

5. Дежурство 1 36 

6. Ученичке организације 0,55 20 

7. Школски одбор 0,5 18 

8. Остали послови 0.5 18 

УКУПНО: 4,55 127,8 

УКУПНО А+Б: 35,55 1279,8 
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Наставник: Биљана Шомођа 

Предмет: Физика 

Одељење:  VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 12 432 

2. Допунска настава 0,6 22 

3. Додатна настава 0,6 22 

4. Друштвено-користан рад 0,8 28 

5. Слободне активности 0,5 18 

6. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,5 18 

7. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 16 576 

ПРИПРЕМЕ: 6 216 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
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1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Стручни органи 0,5 18 

3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Рад са родитељима 0,5 18 

5. Дежурство 1 36 

УКУПНО: 3 108 

УКУПНО А+Б: 24 864 
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Наставник: Мира Баранин 

Предмет: Хемија 

Одељење: VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 8 288 

2. Одељењска заједница / / 

3. Допунска настава 0,4 14 

4. Додатна настава 0,4 14 

5. Друштвено-користан рад 0,6 22 

6. Слободне активности 0,4 14 

7. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,5 18 

УКУПНО: 10,3 371 

ПРИПРЕМЕ: 3 108 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,3 11 
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2. Стручни органи и тимови 0,5 18 

3. Стручно усавршавање 0,3 11 

4. Рад са родитељима 0,5 18 

5. Остали послови 0,4 14 

6. Стручно усавршавање 0,3 11 

7. Остали послови 0,4 14 

УКУПНО: 2,7 97 

УКУПНО А+Б: 16 576 
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Наставник: Нина Анђић 

Предмет: Биологија 

Одељење: V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 16 576 

2. 
Одељењска заједница- разредно 

старешинство 
1 36 

3. Допунска настава 0,8 29 

4. Додатна настава 0,8 29 

5. Друштвено-користан рад 0,1 4 

6. Слободне активности 0.4 14 

7. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,5 18 

8. Културне активности 0,4 14 

УКУПНО: 20 720 

ПРИПРЕМЕ: 8 288 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Стручни органи и тимови 0,5 18 

3. Тим за заштиту животне средине 0,5 18 

4. Стручно усавршавање 0,5 18 

5. Рад са родитељима 0,5 18 

6. Дежурство 1 36 

7. Остали послови 0,5 18 

УКУПНО: 4 144 

УКУПНО А+Б: 32 1152 
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Наставник: Марина Гојић 

Предмет: Историја 

Одељење: V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 14 504 

2. 
Одељењска заједница- разредно 

старешинство 
1 36 

3. Допунска настава 0,7 25 

4. Додатна настава 0,7 25 

5. Друштвено-користан рад 0,5 18 

6. Слободне активности / / 

7. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,5 18 

8. Културне активности 0,6 21 

УКУПНО: 18 648 

ПРИПРЕМЕ: 6 216 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Стручни органи 0,5 18 

3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Рад са родитељима 0,5 18 

5. Дежурство 1 36 

6. Летопис школе 0,5 18 

7. Попис 0,5 18 

УКУПНО: 4 144 

УКУПНО А+Б: 28 1008 
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Наставник: Марија Ђорђевић 

Предмет: Географија 

Одељење: V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 14 504 

2. 
Одељењска заједница-разредно 

старешинство 
1 36 

3. Допунска настава 0,7 25 

4. Додатна настава 0,7 25 

5. Друштвено-користан рад 0,5 18 

6. Слободне активности 0,4 14 

7. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,7 25 

УКУПНО: 18 648 

ПРИПРЕМЕ: 7 252 
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Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Стручни органи / / 

3. Руковођење активом 0,5 18 

4. Стручно усавршавање 0,5 18 

5. Рад са родитељима 0,5 18 

6. Дежурство 1 36 

УКУПНО: 3 108 

УКУПНО А+Б: 28 1008 
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Наставник: Снежана Брковић 

Предмет: Ликовна култура 

Одељење: V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 10 360 

2. Друштвено-користан рад 0,5 18 

3. Слободне активности 0,5 18 

4. 
Припрема ученика за учествовање у 

такмичењима 
0,5 18 

5. Културне активности 1 36 

УКУПНО: 12,5         450 

ПРИПРЕМЕ: 5 180 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 
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2. Стручни органи 0,5 18 

3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Дежурство 1 36 

УКУПНО: 2,5 90 

УКУПНО А+Б: 20 720 
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Наставник: Исидора Стевановић 

Предмет: Музичка  култура 

Одељење: V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2, 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 10 360 

2. 
Одељењска заједница-разредно 

старешинство 
1 36 

3 Хор и оркестар 1 36 

4. Слободне активности 1 36 

5. Културне активности 1 36 

УКУПНО: 14 504 

ПРИПРЕМЕ: 3 108 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,3 10,8 

2. Стручни органи 0,4 14,4 
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3. Стручно усавршавање 0,5 18 

4. Рад са родитељима 0,3 10,8 

5. Дежурство 1 36 

6. Ученички парламент 0,5 18 

УКУПНО: 3 108 

УКУПНО А+Б: 20 720 
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Наставник: Славица Вучковић 

Предмет: Грађанско васпитање 

Одељење: VII1,2, 

  

 

Ред.бр. Задужења 
Недељни 

фонд часова 
Годишњи фонд часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 2 72 

УКУПНО: 2 72 

ПРИПРЕМЕ: 1 36 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

7. Остали послови 0,5 18 

УКУПНО: 1 36 

УКУПНО А+Б: 4 144 
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Наставник: Ђорђе Виленица 

Предмет: Верска настава 

Одељење: I1,2; II1,2; III1,2; IV1,2; V1,2 VI2, VII1,2, VIII1,2, 

 

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 15 540 

2. Друштвено-користан рад 1 36 

3. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
1 36 

4. Културне активности 1 36 

УКУПНО: 18 648 

ПРИПРЕМЕ: 6 216 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 1 36 

2. Рад са родитељима 1 36 

3. Дежурство 1 36 

4. Летопис школе 1 36 
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5. Остали послови 1 36 

6. Стручни органи 0,5 18 

7. Стручно усавршавање 0,5 18 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 30 1080 
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Наставник: Никола Прица 

Предмет: Техника и технологија 

Одељење: V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2 

 

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 20 720 

2. 
Одељењска заједница-разредно 

старешинство 
1 36 

3. Друштвено-користан рад 0,5 18 

4. Слободне активности 1 36 

5. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
1 36 

6. Културне активности 0,5 18 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 1 36 
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2. 
Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 
1 36 

3. Стручно усавршавање 1 36 

4. Рад са родитељима 1 36 

5. Дежурство 1 36 

6. Остали послови 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 

  

   

Наставник: Никола Прица 

Предмет: Техника и технологија 

Одељење: V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2 

 

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 4 144 

2. Друштвено-користан рад 0,2 7,2 
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3. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,2 7,2 

4. Културне активности 0,2 7,2 

УКУПНО: 4,6 165,6 

ПРИПРЕМЕ: 2 72 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,2 7,2 

2. Стручни органи 0,2 7,2 

3. Стручно усавршавање 0,2 7,2 

4. Рад са родитељима 0,2 7,2 

5. Ученичке организације 0,2 7,2 

6. Летопис школе 0,2 7,2 

7. Остали послови 0,2 7,2 

УКУПНО: 1,4 50,4 

УКУПНО А+Б: 8 288 
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  Наставник: Бојан Јокић 

Предмет: Математика 

Одељење: VI 1,2 VIII 1 

  

 Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 12 432 

2. Допунска настава 0,7 25,2 

3. Додатна настава 0,7 25,2 

4. Друштвено-користан рад 0,7 25,2 

5. Слободне активности 0,7 25,2 

6. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,7 25,2 

УКУПНО: 15,5 558 

ПРИПРЕМЕ: 6,6 237,6 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,7 25,2 

2. Стручни органи и тимови 0,7 25,2 
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3. Стручно усавршавање 0,7 25,2 

4. Рад са родитељима 0,7 25,2 

5. Остали послови 0,7 25,2 

6. Мејлови школе 0,5 18 

7. Школско звоно 0,5 18 

УКУПНО: 4,5 162 

УКУПНО А+Б: 26,6 957,6 

  

 Наставник: Бојан Јокић 

Предмет: Информатика и рачунарство 

Одељење: V 1,2, VI 1,2, VIII 1,2 

  

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 11 504 

2. Допунска настава 0,5 18 

3. Додатна настава 0,5 18 
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4. Друштвено-користан рад 0,5 18 

5. Слободне активности 0,5 18 

6. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,5 18 

УКУПНО: 13,5 486 

ПРИПРЕМЕ: 5 180 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Стручно усавршавање 0,5 18 

3. Рад са родитељима 0,5 18 

4. Дежурство 1 36 

5. Одржавање сајта школе 1 36 

УКУПНО: 3,5 126 

УКУПНО А+Б: 22 792 
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Наставник: Сандра Куљић 

Предмет: Информатика и рачунарство 

Одељење: V 1, VII 1,2 

  

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 3 108 

2. Допунска настава 0,12 18 

3. Додатна настава 0,12 18 

4. Друштвено-користан рад 0,12 18 

5. Слободне активности 0,12 18 

6. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,12 18 

УКУПНО: 3,6 486 

ПРИПРЕМЕ: 1,4 180 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,25 18 
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2. Стручно усавршавање 0,25 18 

3. Рад са родитељима 0,25 18 

4. Распоред часова 0,25 18 

УКУПНО: 1 126 

УКУПНО А+Б: 6 792 
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Наставник: Ненад Салаи 

Предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Одељење: V1,2, VI1,2, VII 1,2, и VIII1,2 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. Редовна настава 20 720 

2.       

3. Друштвено-користан рад 1 36 

4. Слободне активности 1 36 

5. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
1 36 

6. Инструктивно-корективни рад 1 36 

УКУПНО: 24 864 

ПРИПРЕМЕ: 10 360 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 1 36 
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2. Стручни органи 1 36 

3. Стручно усавршавање 1 36 

4. Рад са родитељима 1 36 

5. Дежурство 1 36 

6. Остали послови 1 36 

УКУПНО: 6 216 

УКУПНО А+Б: 40 1440 

  

 Наставник: Ненад Салаи 

Предмет: ОФА 

Одељење: V1,2, VI1,2, 

   

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. ОФА 4 144 

2. Инструктивно-корективан рад 0,2 7,2 

3. Слободне активности 0,2 7,2 
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4. 
Припрема ученика за такмичење и 

такмичење 
0,2 7,2 

УКУПНО: 4,6 165,6 

ПРИПРЕМЕ: 2 72 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Педагошка документација 0,5 18 

2. Рад са родитељима 0,2 7,2 

3. Дежурство 0,2 7,2 

4. Остали послови 0,5 18 

УКУПНО: 1,4 50,4 

УКУПНО А+Б: 8 288 
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Стручни сарадник: Александра Вучетић 

Библиотекар 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

сати 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада 1 

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада 1 

3. рад са наставницима 1 

4. рад са ученицима 8 

5. 
рад са родитељима/старатељима 

  
0,5 

6. рад са директором 1 

7. рад у стручним органима и тимовима 1 

8. 
сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 
1,5 
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УКУПНО: 15 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Вођење документације 2 

2. Припрема за рад 2 

3. Стручно усавршавање 1 

УКУПНО: 5 

УКУПНО А+Б: 20 

   

Стручни сарадник: Невена Тоскоћ 

Педагог 

  

Ред.бр. Задужења 

Недељни 

фонд 

сати 

А: НЕПОСРЕДАН РАД 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада 2 

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада 2 

3. рад са наставницима 8 

4. рад са ученицима 8 
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5. 
рад са родитељима/старатељима 

  
3 

6. рад са директором 2 

7. рад у стручним органима и тимовима 3 

8. 
сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 
2 

      

УКУПНО: 30 

Б: ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Вођење документације 4 

2. Припрема за рад 4 

3. Стручно усавршавање 2 

УКУПНО: 10 

УКУПНО А+Б: 40 
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  3. ПЛАН СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

3.1. АКЦИОНИ ПЛАН  

Акциони план произилази из самовредновања рада школе протекле школске године. 

  

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

  

Активност/мера Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Начин праћења 

остварености 

Планирање иницијалног 

тестирања и анализе по нивоима 

задатака 

Септембар Стручна већа Записници са 

састанака 

стручних већа, 

План припреме ученика за 

завршни испит на основу 

тестирања и претходног знања 

Током 

године 

Наставници 

педагог 

Записник већа 

Планирањ допунске наставе и 

припреме за завршни испит кроз 

различите методе рада 

Током 

године 

Стручна већа 

наставници 

Дневник рада 

Обавештавање одељењских 

старешина и родитеља о 

напредовању ученика током 

припрема за завршни испит 

Током 

године 

наставници Дневник рада, 

записници 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ 

И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

  

Активност/мера Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Начин праћења 

остварености 

Коришћење међупредметних 

компетенција приликом 

глобалног планирања и исхода 

постигнућа за оперативно 

планирање наставе. 

Септембар Стручна већа Записници са 

састанака стручних 

већа, Глобални 

планови, Годишњи 

план 

У оперативним плановима 

наставника и у њиховим 

дневним припремама видљиве 

су методе и технике којима је 

планирано активно учешће 

ученика на часу. 

Током 

године 

Наставници 

педагог 

Оперативни планови 

и припреме 

наставника 

Планирање допунске наставе и 

додатног рада је 

функционално и засновано је 

на праћењу постигнућа 

ученика. 

На почетку 

године 

Стручна већа 

наставници 

Дневник рада 

Планирање васпитног рада са 

ученицима засновано је на 

аналитичко-истраживачким 

подацима, специфичним 

потребама ученика и условима 

непосредног окружења. 

Септембар- 

октобар 

Стручна већа Записници стручних 

већа, Годишњи план 

за школску 

2020/2021. 
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Имплементирање 

самовредновања рада 

наставника и/или 

напомене о реализациjи 

планираних активности у 

припреме наставника. 

  

Током 

школске 

године 

  

Наставници 

  

Припреме 

наставника 

 

 3.2. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ  

  

II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, 

облика наставног рада и наставних средстава. 

ЗАДАЦИ: Унапредити наставу кроз коришћење метода и техника које ће више 

мотивисати ученике на учење; 

Унапредити наставу и прилагодити је образовним и васпитним потребама ученика. 

Р.бр. Опис 

активности 

Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1. -Побољшање 

читалачке 

писмености 

ученика и 

развој 

стваралачких 

способности, 

креативности, 

естетске 

перцепције и 

укуса; 

-Уређење и 

опремање 

школске 

библиотеке; 

Наставници 

српског и 

страног језика, 

библиотекар       

  

Током 

школске 

године 

 -Број књига 

који 

се  користи је 

знатно 

повећан; 

-Ученици и 

наставници 

учествују у 

пројекту; 

-Ученици 

читају 

књиге, 

наставници 

прате рад 

ученика; 

Свеска за 

акције и 

манифестације, 

извештај, сајт 

школе 
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Р.бр. Опис 

активности 

Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

-Подстицање 

ученика на 

читање 

књижевних 

дела и читање 

ради 

задовољства и 

забаве; 

-Креативно 

осмишљавање 

и 

обележавање 

важних 

датума током 

године; 

-Подстицање 

ученика на 

креативност и 

стваралаштво, 

писање 

састава, есеја 

и 

презентација. 

-Наставници 

учествују у 

обележавању 

значајних 

датума, 

ученици 

пишу радове. 
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Р.бр

. 

Опис 

активности 

Одговорна 

особа 

Време 

реализациј

е 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

2. Тематска 

настава у 

млађим 

разредима 

основне 

школе 

-

Планирање 

тематских 

дана у 

оквиру 

годишњих 

и месечних 

планова и 

њихова 

реализациј

а 

Наставниц

и разредне 

наставе, 

наставници 

енглеског 

језика 

Током 

школске 

године 

-Одабир 

садржаја у 

оквиру 

наставних 

предмета 

који 

одговарају 

одабраној 

теми и у 

корелацији 

су. 

- Планирање 

тематских 

дана у 

оквиру 

месечних 

планова 

- Израда 

евалуационо

г упитника за 

ученике 

- Реализација 

тематских 

дана 

Извештај, Дневник 

рада и документација 

наставника,портфоли

о наставника 
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Р.бр. Опис 

активности 

Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

3. -Побољшање 

читалачке 

писмености 

ученика и 

развој 

стваралачких 

способности, 

креативности, 

естетске 

перцепције и 

укуса; 

-Уређење и 

опремање 

школске 

библиотеке; 

-Подстицање 

ученика на 

читање 

књижевних 

дела и читање 

ради 

задовољства и 

забаве; 

-Креативно 

осмишљавање 

и обележавање 

важних датума 

током године; 

-Подстицање 

ученика на 

креативност и 

стваралаштво, 

писање 

састава, есеја и 

презентација. 

-Квизови на 

тему 

Наставници 

српског и 

страног 

језика, 

библиотекар 

Током 

школске 

године 

 -Број књига 

који 

се  користи је 

знатно 

повећан; 

-Ученици и 

наставници 

учествују у 

пројекту; 

-Ученици 

читају књиге, 

наставници 

прате рад 

ученика; 

-Наставници 

учествују у 

обележавању 

значајних 

датума, 

ученици пишу 

радове. 

Ученици 

учествују у 

манифестацији: 

,,Читалачка 

значка“, коју 

организује Дом 

културе 

Чукарица. 

Свеска за 

акције и 

манифестације, 

извештај, сајт 

школе 



89 
 

Р.бр. Опис 

активности 

Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

књижевних 

дела. 

- Секција 

,,Млади 

библиотекари“. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење наставе тако да је прилагођена образовно- васпитним 

потребама ученика 

  ЗАДАЦИ:  2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у 

функциjи учења 

(користи питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу 

да примене научено и образложе како су дошли до решења 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна постигнућа 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења 

 

Р.бр. Опис 

активности 

Одговорна особа Време реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор 

доказа 

4. ·Read 

Together! 

Пројекат 

(учење 

енглеског 

језика кроз 

заједничко 

читање 

квалитетне 

дечије 

књижевости 

из књига 

великог 

формата) 

Наставник енглеског 

језика 

током школске 

године, сваке 

године у складу 

са 

интересовањима 

ученика 

Учешће 

ученика у 

пројекту 

Извештај 

на крају 

школске 

године 
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  Сарадња са 

Америчким 

кутком –

посета 

▪ Упознавање 

са англо-

америчком 

културом 

▪ Богаћење 

вокабулара 

▪ Развијање 

креативности 

и љубави 

према 

књижевности 

и читању 

Наставници  енглеског 

језика 

током школске 

године, сваке 

године у складу 

са 

интересовањима 

ученика 

Пријављивање 

већег броја 

деце за ову 

активност 

Извештај у 

годишњем 

извештају 

и летопису 

школе 

       

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подизање еколошке свести као и заштите животне средине,  значају 

здравствене и социјалне заштите 

Задаци: Развијање свести о заштити животне средине; 

Промовисање здравих стилова живота у школи; 

Превенција болести зависности и побољшање свести о значају репродуктивниог 

здравља. 
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Р.бр

. 

Опис активности Одговорна 

особа 

Време 

реализациј

е 

активност

и 

Критеријум 

успеха 

Извор 

доказа 

5. Организовање 

предавања, 

радионица и 

презентација о 

значају очувања 

животне средине , 

промоцији 

репродуктивног 

здравља, правима 

детета Предавања и 

презентације о 

важности физичке 

активности и здраве 

исхране; Предавање 

о болестима 

зависности; 

Емитовање 

филмова, видео 

снимака о 

последицама 

коришћења 

средстава 

-од стране тима за 

Заштиту животне 

средине направљен 

полугодишњи план 

уређења школског 

дворишта  и 

школских 

просторија на 

часовима  одељенск

их заједница под 

називом Еко изазов 

Наставниц

и, учитељи, 

наставник 

биологије, 

чланови 

тима за 

заштиту 

животне 

средине, 

ученици и 

родитељи 

Током 

школске 

године 

Развијена 

еколошка свест 

ученика.Учени

ци схватају 

значај здраве 

исхране 

,здравог начина 

живота и 

очувања 

здравља. Сви 

ученици 

едуковани о 

ризицима које 

са собом носе 

болести 

зависности. 

Бављење 

ученика 

физичким 

активностима. 

Ученици 

познају 

хигијенске мере 

заштите 

здравља 

 

Фотографиј

е, 

извештаји, 

анкете 
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V КЉУЧНА ОБЛАСТ- ЕТОС 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Предавања за родитеље 

Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице 

Р.бр. Опис 

активности 

Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

6. -Бирање 

актуелних 

тема и 

одржавање 

предавања 

за родитеље 

Наставници 

разредне 

наставе 

Током 

школске 

године 

  

-Одређивање тема 

за предавања 

(могуће теме су 

превенција 

насиља, развојне 

карактеристике 

ученика млађег 

школског узраста, 

радне навике, 

почетно читање и 

писање...) и 

припрема 

предавања 

- Планирање 

времена 

реализације у 

оквиру стручних 

актива млађих 

разреда, 

- Израда упитника 

са циљем 

истраживања 

интересовања 

родитеља за 

одређене теме 

- Реализација 

предавања 

 Дневник рада 

и 

документација 

наставника, 

извeштаји 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање међуљудских односа свих актера школског живота 

кроз подстицање међусобног поштовања, сарадње и тимског духа; промоција и 

подизање угледа школе 

ЗАДАЦИ: Израда електронског часописа 
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Р.бр. Опис активности Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор 

доказа 

7. - Прикупљање 

грађе; 

-Креативно 

осмишљавање 

тема; 

-Подстицање 

ученика на 

креативност и 

стваралаштво, 

писање састава, 

репортажа, есеја 

Наставници 

српског језика, 

ликовне и 

музичке 

културе и 

информатике 

Друго 

полугодиште 

-Ученици и 

наставници 

учествују у 

припремању и 

изради 

часописа; 

-Наставници и 

ученици пишу 

текстове. 

  

Часопис 

школе 

Развојни циљ: Реализација едукативног квиза за ученике,наставике и родитеље 

Индикатор 5.4.5 - Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у 

циљу jачања осећања припадности школи 

Задаци: 

- Формирање тима за израду квиза (Одабир питања, прављење апликације за квиз, 

обезбедити техничку подршку за реализацију,обезбедити место реализације, (дом 

културе у Остружници) ) 

- Укључивање ученика и родитеља у организацију квиза 

- Обезбеђивање награда (школа) 
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Р.бр. Опис активности Одговорна 

особа 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

8. - Одређивање 

комисије за квиз 

- Укључивање 

свих  наставника 

за израду квиза 

(достављање 

питања, предлог 

задатака....) 

- Одабир питања 

која ће бити у 

квизу а која прате 

наставу (питања 

ће се ослањати на 

градиво које се 

често појављује 

на завршном 

испиту) 

- Обавештавање 

ученика и 

родитеља о 

квизу, давање 

упутстава за 

учествовање 

- Објава 

победника на 

сајту школе 

 тим за 

израду 

квиза 

  

Април – 

јун  2023. 

године 

  

-

Организација  и 

реализација 

квиза 

  

 Дневник рада 

и 

документација 

наставника, 

извештаји, сајт 

школе 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Школа је безбедна средина за све, успостављају се добри међуљудски 

односи. 

ЗАДАЦИ: 5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу. 

5.3.3. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су 

директно усмерене на превенциjу насиља. 

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи 

су 

укључени у насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 
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5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања 

осећања припадности школи. 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности 

у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљаjу примере добре праксе 

Р.бр. Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

 9. ·Спортске 

активности 

усмерене на 

развијање 

тимског рада 

(„Минско 

поље“, 

„Преврни 

подлогу“, 

„Пренеси јаје“ 

и сл.) 

Сви запослени током 

године 

Реализоване 

планиране 

активности 

извештај о 

активностима 

 
·Радионице за 

запослене, 

ученике и 

родитеље на 

теме сузбијања 

насиља 

·Сарадња Тима 

и одељењских 

старешина у 

склопу ЧОС-а 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

током 

године 

Реализоване 

планиране 

активности 

извештај о 

активностима 

 
·Филмско вече - 

едукативним 

филмовима 

сви запослени  током 

године 

Реализована 

активност 

Велико 

интересовање 

деце 

извештај о 

активностима 
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·Тематски дан 

или тематска 

недеља „Није 

тешко бити фин“ 

Сви запослени током 

године 

Реализована 

активност 

Велико 

интересовање 

деце 

извештај о 

активностима 

  

3.3. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.    

Ред.бр. Садржај рада 
Време 

реализације 
Извршилац 

  

  

1. 

Доношење Годишњег плана рада школе за 

школску 2022/2023. годину 

  

  

септембар 

директор 

Разматрање и усвајање Извештај о 

остваривању Годишњег плана рада ОШ 

“Карађорђе“ за школску 2021/2022. годину 

директор 

 
Разматрање и усвајање извештаја о раду 

директора и раду школе за школску 

2021/2022. годину 

директор 

Доношење анекса Школског програма директор 

Настава у природи и Екскурзије ученика директор 

Разматрање и усвајање извештајa о 

остваривању  плана стручног усавршавања 

запослених за школску 2021/2022. годину 

директор 

Доношење плана стручног усаврашавања 

запослених за школску 2022/2023. годину 

директор 

Доношење аката школе у складу са 

прописима 

секретар 
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Давање сагласности на измене и 

допуне  Правилника о организацији  и 

систематизацији послова у ОШ “Карађорђе„ 

директор 

2. Разматрање успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

  

новембар 

педагог 

Формирање комисије за попис секретар 

Набавка нових наставних средстава директор 

  

3. 

Извештај о попису јануар директор 

Доношење финансијског плана за 2023. 

годину 

Шеф 

рачуноводства 

  Разматрање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта и праћење ученика 

првог и петог разреда као и остваривање 

исхода 

јануар педагог 

  

4. 

Усвајање финансијског извештаја/завршног 

рачуна 

  

фебруар 

Шеф 

рачуноводства 

Разматрање и усвајање извештаја о раду 

директора школе 

директор 

Разматрање и усвајање извештаја о раду 

школе 

директор 

  

5. 

Разматрање успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 

  

април 

  

педагог 

Договор око прославе Дана школе директор 

  Разматрање успеха и владања ученика на 

крају другог полугодишта 

  педагог 
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6. 

Награђивање и похваљивање ученика   

јун 

директор, 

педагог 

Разматрање о материјалним условима 

школе 

директор 

Утврђује предлог финансијског плана за 

припрему буџета РС 

Шеф 

рачуноводства 

Разматрање и усвајање извештаја о 

вредновању и самовредновању школе 

директор, 

педагог 

Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији наставе у природи и екскурзија 

директор 

Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији развојних циљева школе за 

школску 2021/2022. годину 

педагог 

Информације о завршном испиту директор 

3.4. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 2022/2023.године 

Редни 

број 

Садржај рада Време 

реализације 

 

 

 

 

 

1. 

Организациона питања:  

 

 

 

септембар 

Економска 

Стручна-кадровска: Наставничко веће-избор нових кадрова 

Адаптација и реорганизација простора и екстеријера школе 

Набавка нових наставних средстава 

Послови везани за имовину школе 

Извештај о раду о протеклој школској години 

Наставничка већа - подела задужења 
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Школски одбор 

Конституисање Савета родитеља 

Провера педагошке документације 

Финансије-набавка наставних средстава 

 

 

 

 

 

2. 

Контрола континуитета реализације наставе и осталих 

дужности и обавеза наставног кадра, стручних сарадника и 

помоћно-техничког особља 

 

 

 

 

 

октобар 

Рад у стручним органима школе 

Учешће на часовима угледних предавања појединих 

наставника 

Обнављање наставних средстава 

Организациони послови везани за екскурзије 

Остваривање планираног броја посета часовима и 

инструктивно-педагошка анализа посећених часова 

Рад са ученицима који имају тешкоће у понашању и 

контактирање са њиховим родитељима 

Припремања седница Наставничког већа 

Остали текући послови 

 

 

3. 

Праћење успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

 

 

 

 

новембар 

Координација сарадње са стручним сарадницима у вези са 

даљим унапређењем наставе 

Контрола дежурства наставника 

Хигијенско-технички услови рада 

Рад на припреми за организацију редовног годишњег пописа 

Припремање седница Наставничког већа 

Решавање материјално-финансијских питања, посебно набавка 

нових наставних средстава 

Стицање непосредног увида у рад наставника посећивањем 

планираног броја часова непосредног рада 

 Праћење реализације плана професионалне оријентације  
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4. Увид у педагошку документацију децембар 

Праћење рада комисије за попис инвентара 

Припрема за прославу Школске славе - Свети Сава 

Учешће и помоћ у раду стручних актива 

Припрема за завршетак првог полугодишта 

 

5. 

Рад у Савету родитеља и присуство родитељским састанцима  

јануар Праћење успеха ученика на крају првог полугодишта 

Припрема седнице Наставничког већа 

Организација прославе Школске славе 

 

6. 

Анализа извештаја пописне комисије  

фебруар Анализа стања израде завршног рачуна 

Увид у извештаје са семинара 

Разговор са родитељима и ученицима са негативним успехом 

Припрема седнице Наставничког већа 

 

 

7. 

Учешће у раду ученичких организација  

март Провера реализације часова редовне, додатне, допунске 

наставе и слободних активности 

Остваривање планираног броја часова посета непосредног рада 

са ученицима и анализа посећености часова 

Послови везани за инвестиције у 2023.. години 

 

8. 

Професионална оријентација везана за избор занимања  

април Припрема седнице Наставничког већа 

Праћење успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода 

Остваривање планираног броја часова посета непосредног рада 

наставника са ученицима и анализа посећености часова 

 

9. 

Припрема и организација дана школе  

мај Припрема делова извештаја о раду школе 

Помоћ у раду ученичких организација 
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Друштвено-користан рад - сарадња 

 

10. 

Припрема седнице Наставничког већа  

јун 
 

Припрема и организација завршног испита 

Припрема за израду Годишњег плана рада школе за школску 

2022/2023. годину 

Остваривање планираног броја часова посета непосредног рада 

наставника са ученицима и анализа посећености часова 

Послови везани за завршетак другог полугодишта 

 

11. 

Провера реализације припремне наставе  

август Припреме седнице Наставничког већа 

Преглед разредних и матичних књига 

Организационе припреме за почетак школске 2023/2024. 

године 

 

 

3.5. ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

 

У току школске 2022/2023. планира се шест седница Савета родитеља. 

Редни 

број 
Садржај 

Време 

реализације 
Извршилац 
 

1. 

1. Конституисање Савета 

родитеља школе; 

2. Доношење одлуке о предлогу 

представника и заменика за 

локални савет родитеља; 

3. Предстојећи задаци и улога 

Савета родитеља школе: 

4. Ангажовање Савета родитеља у 

побољшању материјално-

техничких услова рада; 

5. Разматрање предлога родитеља 

о мерама и заштити ученика од 

 

 

 

IX 

 

директор 

чланови Савета 

педагог 

записничар 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 
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дискриминације, злостављања 

и занемаривања; 

6. Учествовање у поступку 

прописивања мера заштите и 

безбедности ученика за време 

боравка у установи и свих 

активности које организује 

установа; 

7. Aнализа мера које се спроводе 

у школи и организације рада 

ускладу са препорукама 

Министарства током пандемије 

вируса Ковид 19; 

8. Разматрање извештаја 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину 

9. Разматрање предлога 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2022/2023. годину 

10. Разматрање извештаја о 

стручном усавршавању 

запослених за 2021/2022. 

годину 

11. Разматрање плана о стручном 

усавршавању запослених за 

2022/2023. годину  

12. Информисање родитеља о 

завршном  испиту ученика VIII 

разреда (анализа за 2021/2022) 

и начину реализације и 

припреме за испит 

13. Информисање о процесу 

самовредновања рада 

у  школској 2022/2023. години 

14. Приказ развојних циљева у 

школској 2022/2023. години  

15. Давање сагласности на програм 

и организовање екскурзије 

односно програм наставе у 

природи; 
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16. Осигурање ученика ( понуде);  

17. Предлагање представника 

родитеља у школским 

тимовима; 

18. Упознавање са Решењем 

комуналне инспекције X-02 

бр.355-1477/2022 од 

01.08.2022. годинe 

19. Текућа питања     

2. 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Анализа безбедносне ситуације 

у ОШ „Карађорђе“  

3. Упознавање Савета родитеља 

са релевантним законским 

изменама 

4. Кодекс понашања 

5. Текућа питања 

 

X 
 

председник Савета 

чланови Савета 

директор 

записничар 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

3. 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Подношење извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

1.  класификационих периода 

3. Мере за побољшање успеха и 

сарадња родитеља и 

наставника 

4. Разматрање предлога у вези са 

прославом школске славе и 

Дана школе 

5. Текућа питања 

XI 

председник Савета 

чланови Савета 

директор 

педагог 

записничар 

4. 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Подношење извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

првог полугодишта 

II 

председник Савета 

чланови Савета 

директор 

педагог 

записничар 
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3. Мере за побољшање успеха и 

сарадња родитеља и 

наставника 

4. Разматрање реализованих 

превентивних и интервентних 

активности Тима за за заштиту 

ученика од дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

5. Текућа питања 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 
 

5. 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Подношење извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

3. класификационих периода 

3. Мере за побољшање успеха и 

сарадња родитеља и 

наставника 

4. Договор око прославе  Дана 

школе 

5. Анализа пробног завршног 

испита и избор родитеља 

посматрача у спровођењу 

завршног испита ученика 8. 

разреда 

6. Избор уџбеника и додатних 

наставних средстава  

7. Текућа питања 

IV 

председник Савета 

чланови Савета 

директор 

педагог 

записничар 

6. 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Подношење извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

другог полугодишта 

3. Изборни предмети у школској 

2022/2023. години  

4. Постигнућа и резултати на 

такмичењима 

VI 

председник Савета 

чланови Савета 

директор 

педагог 

записничар 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 
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5. Похвале и награде за 

постигнуте изузетне резултате 

ученика 

6. Разматрање извештаја о 

путовањима, односно 

изведеним 

екскурзијама,  настави у 

природи и излетима 

7. Разматрање извештаја о 

процесу самовредновања рада 

школе 

8. Разматрање извештаја о 

реализацији развојних циљева  

9. Реализација задатака које је 

предвидео Савет родитеља 

школе 

10. Разматрање реализованих 

превентивних и интервентних 

активности Тима за за заштиту 

ученика од дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

11. Текућа питања 

 

У складу са потребама и епидемиолошком ситуацијом могуће је одржавање онлајн 

седница, као и коришћење вибера и мејла као средстава комуникације. 
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3.6. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.  ГОДИНУ 

Ред. 

бр 
Садржај рада 

Време 

реализације 
Извршилац 

1. 

Разматрање извештаја о остваривању 

годишњег плана рада школе школске 

2021/2022. године 

  

септембар 

Директор школе 

Разматрање предлога годишњег плана 

рада школе за 2022/2023. годину 
Директор школе 

Усвајање планова рада одељењских 

већа, стручних актива и планова 

стручног усавршавања  

Руководиоци ОВ и 

стручних актива 

Усвајање распореда редовне, додатне 

и допунске наставе 
  

Упознавање са резултатима тестирања 

ученика првог разреда 
Педагог школе 

Разојни циљеви за школску 2022/2023. 

годину 
Директор школе 

Давање предлога о члановима 

стручних већа и стручних актива 
  

Организационе припреме за извођење 

екскурзије 
Одељ. старешине 

Анализа успеха ученика VIII разреда 

на завршном испиту школске 

2021/2022. 

Педагог школе 

Праћење здравља ученика и 

запослених у школи током пандемије 

COVID 19 

Одељ. старешине и 

предметни 

наставници 
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Предавање-“ Планирање рада 

стручних тела и тимова“ 

Педагог школе: 

Невена Тоскић 

  

Предавање- „Обавезе наставника и 

одељењских старешина на почетку 

школске године“ 

    

2. 

Процена потребе за израдом ИОП-а за 

одређене ученике 

 

октобар 

Педагог школе 

Анализа физичких способности 

ученика 

Наставник физичког 

васпитања 

Заштита ученика од 

насиља,злостављања,  занемаривања и 

дискриминације у школи 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља,злостављања 

и занемаривања у 

школи 

Планиране превентивне и интервентне 

активности 
  

Планирани развојни циљеви 
Директор школе 

Педагог школе 

 

3. 

Реализација часова редовне, додатне и 

допунске наставе и слободних 

активности  

  

октобар / 

новембар 

Руководиоци ОВ 

Праћење процеса учења и 

напредовања ученика првог и петог 

разреда 

Педагог школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог класификационог 

периода са предлогом мера за 

побољшање успеха 

Педагог школе 
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Разматрање и усвајање извештаја тима 

за појачан васпитни рад са ученицима 

на крају класификационог 

периода,полугодишта и школске 

године. 

    

4. 

Организовање прославе 

Новогодишњих и Божићних празника  

децембар/ 

јануар 

Директор школе 

Организовање прославе Школске 

славе 
Директор школе 

Реализација часова редовне,додатне и 

допунске наставе и слободних 

активности 

Руководиоци ОВ 

Праћење процеса учења и 

напредовања ученика првог и петог 

разреда 

Педагог школе 

Евалуација постигнућа ученика са 

ИОП-ом  на крају првог полугодишта 
Педагог школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта са 

предлогом мера за побољшање успеха 

Педагог школе 

Реализација и анализа свих 

програмских садржаја из програма 

рада за прво полугодиште 

Директор школе 

Реализација програма професионалне 

оријентације 

Тим за 

професионалну 

орјентацију 

5. 
Извештај о раду директора школе у 

првом полугодишту 
  Директор школе 
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Коришћење школске библиотеке и 

приказ нових издања у школској 

библиотеци 

фебруар/март 

Библиотекар 

Анализа стручног усавршавање – 

присуство семинарима 

Тим за 

професионални 

развој 

Избор уџбеника Наставничко веће 

  

6. 

 

  

Реализација часова редовне,додатне и 

допунске наставе и слободних 

активности 

  

март/април 

Руководиоци ОВ 

Анализа остварених резултата рада на 

крају трећег класификационог периода 

– такмичења ученика 

Предметни 

наставници 

Руководиоци ОВ 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају трећег класификационог 

периода са предлогом мера за 

побољшање успеха 

Педагог школе 

Праћење процеса учења и 

напредовања ученика првог  и петог 

разреда 

Педагог школе 

Организационе припреме за Дан 

школе 
Директор школе 

7. 

Реализација часова редовне,додатне и 

допунске наставе и слободних 

активности за ученике осмог разреда 

  

мај/јун 

Руководилац ОВ 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

осмог разреда на крају другог 

полугодишта 

Педагог школе 

Организација припреме наставе за 

ученике осмог разреда 

Предметни 

наставници  
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Организација поправних испита и 

формирање комисија за полагање 

Одељ. старешине и 

предметни 

наставници 

Избор Ђака генерације и Спортисте 

генерације 

Комисија за 

бодовање 

Чланови 

Наставничког већа 

  

8. 
 

Реализација часова редовне,додатне и 

допунске наставе и слободних 

активности за ученике од I-VII разреда 

  

јун/јул 

Руководиоци ОВ 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

од I-VII разреда на крају другог 

полугодишта 

Педагог школе 

Реализација развојних циљева Директор школе 

Реализација самовредновања Педагог школе 

Реализација програма професионалне 

оријентације 

Тим за 

професионалну 

орјентацију 

Праћење процеса учења и 

напредовања ученика првог и петог 

разреда 

Педагог школе 

Реализација акционог плана рада Директор школе 

Организација припреме наставе за 

ученике од V-VII разреда 
Директор школе 

Организација поправних испита и 

формирање комисија за полагање 

Руководиоци ОВ 

Директор 

9. 
Утврђивање успеха ученика после 

поправних испита 
  Руководиоци ОВ 
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Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају школске 2022/2023. године 

август 
Педагог школе 

Извештај о раду директора школе за 

школску 2022/2023.годину 
Директор школе 

Утврђивање распореда часова и свих 

облика непосредног рада са ученицима 

за школску 2023/2024. годину 

Директор школе 

Договор о раду и припрема за нову 

школску годину 

Директор школе 

Чланови 

Наставничког већа 

 * У складу са актуелном пандемијском ситуацијом и потребама школе може доћи до 

измена у плану 
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 3.7. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

У току школске године биће одржавани састанци Педагошког колегијума у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. 

Садржај активности Време 

реализације 

облик Носиоци 

активности-

реализатор 

Усвајање стручног упутства за 

реализацију васпитно-образовног рада 

у основној школи зас школску 

2022/2023.год. 

Договор о организацији рада-

Здравствено-превентивне мере 

Извештај о раду Педагошког 

колегијума за 2021/22.год.  

Именовање чланова Педагошког 

колегијума 

Израда плана активности и усвајање 

годишњег плана рада Педагошког 

колегијума 

Усвајање стручног упутства за 

реализацију наставног процеса 

 VIII 

 

 

 

  

-договор 

-дискусија 

-подела 

задужења 

 

 

 

  

-директор 

школе 

-педагог 

-чланови 

Педагошког 

колегијума 
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Усвајање годишњег плана рада за 

школску 2022/2023.годину 

Договор о изради индивидуалних 

планова рада за ученике који имају 

потешкоће у савладавању градива 

Праћење рада наставника 

 Договор о изради портфолија за 

ученике и наставнике за текућу 

школску годину 

Усвајање плана за Школско 

развојно планирање за школску 

2022/2023. годину у складу са 

епидемиолошком ситуацијом 

Предлог плана стручног усавршавања 

запослених-он-лајн семинари 

IX  -дискусија 

-

реализација 

 -директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 

Усвајање индивидуалних планова 

рада  за ученике који имају потешкоће 

у савладавању градива предвиђених 

планом и програмом 

Формирање тимова за ИОП за ученике 

који имају потешкоће у савладавању 

наставних садржаја 

 X -дискусија -директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 
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 Редовност похађања наставе 

Анализа рада стручних већа и тимова 

Ефекти примене индивидуалних 

планова рада за први класификациони 

период 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

Извештавање  о активностима Тима за 

заштиту и безбедност 

Извештаји свих тимова о реализацији 

планираних активности за први 

класификациони период 

XI -разговор 

-извештај 

-дискусија 

-директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 
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Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта 

Предлог мера за побољшање успеха 

Анализа примене индивидуалних 

планова рада за ученике са 

потешкоћама у усвајању градива-

ефекти 

Календар такмичења  

Извештај о реализацији стручног 

усавршавања 

Активности у оквиру развојног 

програма 

Извештаји свих тимова о 

реализацији  планираних активности 

за прво покугодиште 

Израда ревидираних ИОП-а  

 

Израда ревидираних ИОП-а за ученике 

који имају потешкоће у савладавању 

наставних садржаја 

Активности у оквиру самовредновања 

Професионална оријентација 

Организовање припремне наставе за 

полагање завршног испита за ученике 

8. разреда у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и 

препорукама Министарства просвете 

XII-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-III 

разговор 

-извештај 

-дискусија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разговор 

-дискусија 

-директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 



117 
 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају  трећег класификационог 

периода 

Извештавање  о активностима Тима за 

заштиту и безбедност од насиља 

Извештаји Тима за ИОП о 

постигнућима ученика  

Анализа постигнућа ученика 

остварених на такмичењима 

Припрема завршног испита за ученике 

осмих разреда-предлог  

IV разговор 

-извештај 

-дискусија 

-разговор 

-дискусија 

-директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 
 

Резултати пробног завршног испита 

Анализа завршног извештаја Тима за 

самовредновање рада школе 

Успех и владање ученика осмих 

разреда ,као и ученика од I-VII 

Анализа остварености планираних 

активностп у школској 

2022/2023..години 

Предлог  садржаја активности за 

израду плана рада Педагошког 

колегијума за наредну школску годину 

Анализа примене индивидуалних 

планова рада за ученике са 

потешкоћама у усвајању градива-

ефекти израде планова 

Предлог садржаја и активности за 

израду програма Школског развојног 

планирања за наредну школску 

годину,подручја вредновања за 

наредну школску годину 

Усвајање извештаја на Наставничком 

већу 

V-VI разговор 

-извештај 

-дискусија 

-разговор 

-дискусија 

-директор 

школе 

-педагог 

- чланови 

Педагошког 

колегијума 
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3.8.  ОДЕЉЕЊСКО  ВЕЋЕ  I – IV РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.  ГОДИНУ 

 

Ред.бр. Програмски садржаји Време 

реализације 

Извршилац 

  

  

  

1. 

Глобално и оперативно програмирање 

рада са акцентом на изабран модел 

наставе током пандемије изазване 

ковидом 19 

  

  

  

септембар 

педагог 

Доношење одлуке о организовању 

додатне, допунске наставе и слободних 

активности( у регуларним условима као и 

током трајања пандемије) 

одељ. старешине 

Утврђивање распореда писменог 

проверавања знања ученика 

одељ. старешине 

Организовање  екскурзије и наставе у 

природи 

директор 

Осигурање ученика и претплата на ђачке 

часописе 

одељ. старешине 

Анализа иницијалног тестирања и 

усклађивање критеријума оцењивања 

одељ.старешине 

Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

  

  

Реализација часова и успеха ученика на 

крају првог класификационог периода 

  

  

одељ. старешине 
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2. Предлог мера за побољшање успеха новембар педагог 

Идентификација и стимулисање ученика 

који заостају у раду као и ученика који 

брже напредују 

чланови OВ, 

педагог 

Разматрање проблема оптерећености 

ученика 

чланови OВ 

Корелација између предмета члан. одељ.већа 

Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

члан. одељ.већа 

  

  

3. 

  

Реализација часова непосредног рада са 

ученицима на крају првог полугодишта 

  

  

  

децембар 

одељ. старешина 

Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта: 

похвале, казне 

одељ. старешине 

Праћење процеса учења и напредовања 

ученика као и напредовање ученика 

првог разреда 

педагог, одељ. 

старешине 

Предлог мера за побољшање успеха педагог 

Остваривање програмских садржаја из 

професионалне орјентације 

Педагог, чланови 

ОВ 

Организација зимовања ученика директор 

Примена образовних стандарда у настави одељ. старешине 
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  Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

  одељ. старешине 

  

4. 

Реализација часова и успеха ученика на 

крају трећег класификационог периода 

  

  

април 

одељ.старешине 

Предлог мера за побољшање успеха одељ. старешине, 

педагог 

Ефекти додатне,допунске наставе и 

слободних активности 

одељ. старешине 

Праћење процеса учења и напредовања 

ученика као и исходи ученика првог 

разреда 

одељ. старешине 

Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

oдељ. старешине 

  

  

5. 

  

Реализација часова свих облика 

непосредног рада са ученицима на крају 

другог полугодишта 

  

  

јун 

  

одељ. 

старешине 

Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају другог полугодишта: 

похвале и казне 

одељ. старешине 

Праћење процеса учења и напредовања 

ученика као и напредовање ученика 

првог разреда 

одељ. старешине 

Примена образовних стандарда у настави одељ.старешине 
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Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

oдељ. старешине 

6. Подела предмета и задужења за следећу 

школску годину 

август директор 

Усвајање распореда часова за школску 

2023/2024. годину 

одељ. 

старешине 

 

3.9. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ  V – VIII РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.  ГОДИНУ 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ  V – VII РАЗРЕДА 

  

Редни 

број 
Програмски садржаји 

Време 

реализације 
Извршилац 

1. 

Глобално и оперативно планирање рада 

 септембар 

Педагог 

Доношење одлуке о организовању 

додатне и допунске наставе и слободних 

активности 

Чланови ОВ 

Утврђивање распореда писменог 

проверавања знања 
Чланови ОВ 

Превенција изостанака ученика са 

наставе 

Педагог и 

чланови ОВ 

Корелација између предмета Чланови ОВ 

Организационе припреме за екскурзију 

ученика 

Одељењске 

старешине 

 

Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

 
Одељењске 

старешине 
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2. 

Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима 

 октобар 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и владања ученика  на 

крају првог класификационог периода и 

предлог мера за побољшање успеха Директор, 

педагог и 

чланови ОВ Идентификација и подршка ученицима 

који заостају у раду као и ученика који 

брже напредују 

Разматрање оптерећености ученика и 

праћење прилагођености ученика петог 

разреда на предметну наставу 

Одељењске 

старешине и 

чланови ОВ 

3. 

Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима 

  децембар 

   

Одељењске 

старешине 

Утврђивање успеха и владања 

ученика  на крају првог полугодишта и 

предлог мера за побољшање 

успеха                               Директор, 

педагог        и 

чланови  ОВ 

Ефекти допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

 

Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

 
Одељењске 

старешине 

4. 

 Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима на крају 

трећег класификационог периода 

    април 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода и 

предлог мера за побољшање успеха 
Директор, 

педагог и 

чланови ОВ 
Ефекти допунске и додатне наставе 

и  слободних активности        
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Идентификација и подршка ученицима 

који заостају у раду као и ученика који 

брже напредују 

Педагог и 

чланови ОВ 

Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

Одељењске 

старешине 

5. 

Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима петог, 

шестог и седмог  разреда на крају другог 

полугодишта 

      jун 

Одељењске 

старешине 

Утврђивање успеха и владања ученика од 

петог до седмог разреда на крају другог 

полугодишта 

Директор, 

педагог и 

чланови ОВ 

Организација поправних испита и 

формирање комисија 
Директор 

6. 

Утврђивање успеха ученика од петог до 

седмог разреда на крају школске године 

  август 

Одељењске 

старешине 

Усвајање распореда за школску 

2023/2024. годину 
Чланови ОВ 

  ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ  VIII РАЗРЕДА 

Редни 

број 

Програмски садржаји Време 

реализације 

Извршилац 
 

1. Глобално и оперативно планирање 

рада 

 септембар Педагог 
 

Доношење одлуке о организовању 

додатне и допунске наставе и 

слободних активности 

Чланови ОВ 
 

Утврђивање распореда писменог 

проверавања знања 

Чланови ОВ 
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Превенција изостанака ученика са 

наставе 

Педагог и чланови 

ОВ 

 

Корелација између предмета Чланови ОВ 
 

Организационе припреме за 

екскурзију ученика 

Одељењске 

старешине 

 

 
Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

 
Одељењске 

старешине 

 

2. Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима 

  октобар Одељењске 

старешине 

 

Анализа успеха и владања ученика  на 

крају првог класификационог периода 

и предлог мера за побољшање успеха 

Директор, педагог 

и чланови ОВ 

 

Одељењске 

старешине 

 

Идентификација и подршка 

ученицима који заостају у раду као и 

ученика који брже напредују 

 

3. Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима 

 децембар 

  

Одељењске 

старешине 

 

Утврђивање успеха и владања 

ученика  на крају првог полугодишта и 

предлог мера за побољшање 

успеха                               

Директор, 

педагог        и 

чланови  ОВ 

 

Ефекти допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

 

Остваривање програмских садржаја из 

професионалне оријентације 

 

Педагог, 

одељењске 

старешине и 

чланови ОВ 
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Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

 
Одељењске 

старешине 

 

  

4. 

Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима на крају 

трећег класификационог периода 

  

    април 

Одељењске 

старешине 

 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 

и предлог мера за побољшање успеха 

Одељењске 

старешине 

 

Ефекти допунске и додатне наставе 

и  слободних активности 

Директор, педагог 

и чланови ОВ 

 

    Идентификација и подршка 

ученицима који заостају у раду као и 

ученика који брже напредују 

 

 Праћење здравља ученика током 

пандемије и анализа мера које се 

спроводе на нивоу школе 

Педагог и чланови 

ОВ 

 

 

5. Реализација свих облика васпитно-

образовног рада са ученицима осмог 

разреда на крају другог полугодишта 

         јун Одељењске 

старешине 

 

Утврђивање успеха и владања ученика 

осмог разреда на крају другог 

полугодишта 

Директор, педагог 

и чланови ОВ 

 

Организација припремне наставе Чланови ОВ 
 

Организација поправних испита и 

формирање комисија 

Директор 
 

6. Утврђивање успеха ученика осмог 

разреда на крају школске године 

        јун Директор, педагог 

и чланови ОВ 
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3.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Редни 

број 
Садржај рада 

Време 

реализације 
Извршилац 

 

1. 
 

Коришћење платформе google 

учионица  

август 

Чланови стручних 

већа природних и 

друштвених наука, 

педагог 

Планирање посета наставника и 

ученика изван школе  

Планирање угледних и огледних 

часова 

 Оцењивање    

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

  

Усвајање програма рада Стручног 

већа 

 

септембар 

Чланови Већа, 

педагог 
 

Програмирање и планирање 

васпитно-образовног рада 

сачињавањем планова рада и њихово 

усклађивање 

Корелација са другим наставним 

предметима у оквиру природне 

групе и ван ње; сарадња са 

наставницима разредне наставе 

Идентификација и стимулисање 

ученика који заостају у раду, као и 

ученика који брже напредују 

Подршка ученицима у онлајн 

настави 

Континуирано информисање 

родитеља о темпу напредовања 

ученика и вођење евиденције о 

писменој и усменој сарадњи са 

родитељима 

Анализа успеха ученика на 

завршном испиту и анализа 

резултата на иницијалном тестирању 

Усклађивање образовних стандарда 

за предмете из области природних 

наука 
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Уједначавање и унапређивање 

критеријума оцењивања 

Планирање посета предметних 

наставника ученицима IV разреда 

када се за то створе услови 

3. 

Напредовање ученика петог разреда 

и њихово адаптирање на прелазак из 

четвртог у пети разред 
 

октобар 
Чланови Већа, 

педагог 

4. 

Анализа успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 

новембар 
Чланови Већа, 

педагог 

Идентификација ученика који 

заостају у раду  

Евидентирање ученика за које је 

неопходна израда ИОП-а 

 

 

 

5. 
 

Анализа образовно-васпитног рада на крају првог 

полугодишта, просечне оцене 

фебруар 
Чланови 

Већа, педагог 

Праћење и подршка ученицима који имају потешкоће у 

савладавању програма и имају проблеме у понашању 

Припреме за такмичења ученика ако се за то створе 

услови 

Уједначавање и унапређивање критеријума оцењивања 

6. 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

април 
Чланови 

Већа, педагог 

Праћење и подршка ученицима који имају потешкоће у 

савладавању програма и имају проблеме у понашању 

Коришћење школске библиотеке од стране ученика и 

наставника 

7. Резултати са такмичења мај 
Чланови 

Већа, педагог 

8. Анализа реализације наставних планова и програма јун 
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Средње оцене по предметима на крају другог 

полугодишта 

Чланови 

Већа, педагог 

Анализа резултата допунске, додатне и наставе 

слободних активности 

Анализа урађеног на пољу подршке ученицима који 

имају потешкоће у савладавању програма и проблеме у 

понашању 

Семинари наставника 

 

3.11. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Редни 

број 

Садржај  рада Време 

реализације 

Извршилац 

1. Усвајање програма рада Стручног 

већа 

август Чланови стручних 

већа природних и 

друштвених наука, 

педагог, директор 

школе 
Планирање посета наставника и 

ученика изван школе када се за то 

буду створили услови 

Нови наставни планови 

Оцењивање (уједначавање и 

унапређивање критеријума 

оцењивања) 

Програмирање и планирање 

васпитно-образовног рада 

сачињавањем планова рада и 

њихово усклађивање 

2. Идентификација и стимулисање 

ученика који заостају у раду, као и 

ученика који брже напредују 

септембар Чланови стручног 

Већа, педагог 
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Континуирано информисање 

родитеља о темпу напредовања 

ученика и вођење евиденције о 

писменој и усменој сарадњи са 

родитељима 

Анализа успеха ученика на 

завршном испиту и анализа 

резултата на иницијалном 

тестирању 

Усклађивање образовних стандарда 

за предмете из области друштвених 

наука 

Напредовање ученика петог разреда 

и њихово адаптирање на прелазак из 

четвртог у пети разред 

Школски развојни план 

Идентификација ученика који 

заостају у раду 

Семинари наставника 

3. Евидентирање ученика за које је 

неопходна израда ИОП-а 

октобар Чланови стручног 

Већа, педагог 

Праћење и подршка ученицима који 

имају потешкоће у савладавању 

програма и имају проблеме у 

понашању 

Коришћење школске библиотеке од 

стране ученика и наставника 

Анализа успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 
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4. Праћење и подршка ученицима који 

имају потешкоће у савладавању 

програма и имају проблеме у 

понашању 

новембар Чланови стручног 

Већа, педагог 

Семинари наставника 

5. Припреме ученика за такмичења јануар – 

фебруар 

Чланови стручног 

Већа, педагог 

Анализа образовно – васпитног рада 

на крају првог полугодишта, 

просечне оцене 

Праћење и подршка ученицима који 

имају потешкоће у савладавању 

програма и имају проблеме у 

понашању 

Анализа реализације наставних 

планова и програма 

6. Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода 

април Чланови стручног 

Већа, педагог 

Анализа резултата допунске и 

додатне, као и наставе слободних 

активности 

Анализа реализације наставних 

планова и програма 

Анализа урађеног на пољу подршке 

ученицима који имају потешкоће у 

савладавању програма и проблеме у 

понашању 

7. Семинари наставника мај 
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Резултати са такмичења ( школско, 

општинско, градско ) 

Чланови стручног 

Већа, педагог Корелација са другим наставним 

предметима у оквиру друштвене 

групе и ван ње; сарадња са 

наставницима разредне наставе; 

8. Планирање посета предметних 

наставника ученицима IV разреда 

јун Чланови стручног 

Већа, педагог 

Резултати са такмичења (државно) 

Семинари наставника 

Средње оцене по предметима на 

крају другог полугодишта 

Анализа целокупног годишњег рада 

актива друштвених наука 

  

 

3.12. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ I РАЗРЕДА 

 

У току школске 2022/2023. године планирано је  да се одржи пет састанака (састанци ће 

бити одржани у складу са здравственом  ситуацијом у земљи) 

 

Ред. 

Бр. 
Садржај рада 

Време 

реализације 
Извршилац 

1.  

- Организација рада у условима пандемије 

Ковида 19 и праћење здравља ученика током 

пандемије  

- Опремљеност наставним средствима и 

побољшање материјалне основе рада 

септембар 

руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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- Усвајање плана и програма одељењскe 

заједницe 

- Планирање допунске и ваннаставних 

активности 

- Планирање проверавања знања ученика по 

предметима  

-Критеријуми оцењивања ученика 1. разреда 

- Планирање распореда угледних часова 

- Корелација наставних предмета 

-Упознавање одељењских старешина са 

одликама ученика 5. разреда 

2.  

- Реализација програмских задатака; Праћење 

процеса учења и напредовања ученика првог 

разреда и дисциплина на крају I 

класификационог периода;  

- Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују  

- Мере за побољшање успеха 

- Израда дидактичког материјала 

- Предавање: ,,Како развијати радне навике код 

деце“- помоћ у учењу и адаптација првака 

(анализа предавања за родитеље) 

октобар 

руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог  

3.  

- Реализација програмских задатака; Праћење 

процеса учења и напредовања ученика првог 

разреда (исхода) и дисциплина на крају првог 

полугодишта  

 -Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују (индивидуализација) 

- Анализа остварене сарадње са родитељима 

ученика 

- Изградња читалачке културе ученика 

- Професионална оријентација 

- Примена образовних стандарда у настави 

децембар 

руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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- Анализа тематског дана у првом полугодишту  

4.  

- Реализација програмских задатака; Праћење 

процеса учења и напредовања ученика првог 

разреда и дисциплина на крају III 

класификационог периода 

-Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују  

-Предлог мера за побољшање у спеха 

- Анализа оптерећености ученика 

- Анализа коришћења наставних средстава и 

дидактичког материјала 

април 

руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

5.  

- Реализација програмских задатака; Праћење 

процеса учења и напредовања ученика првог 

разреда (исхода) и дисциплина на крају II 

полугодишта; похвале и казне  

- Анализа постигнућа ученика првог разреда 

током школске године 

- Анализа часова допунске и ваннаставних 

активности 

- Анализа реализације часова одељењске 

заједнице 

- Анализа ученичког стваралаштва, резултати 

са такмичења 

-Примена образовних стандарда у настави 

-Анализа тематског дана у другом полугодишту 

јун 

руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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 3.13.  СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ II РАЗРЕДА  

У току школске 2022/2023. године планирано је  да се одржи пет састанака. У случају 

препорука надлежних због епидемиолошке ситуације, могуће су и електронске седнице. 

Ред. 

Бр. 

Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1.   - Организација рада у условима пандемије 

Ковида 19, праћење здравља ученика и 

анализа мера које се спроводе у школи 

- Опремљеност наставним средствима и 

побољшање материјалне основе рада 

- Усвајање плана и програма одељењскe 

заједницe 

- Планирање допунске и ваннаставних 

активности 

- Планирање проверавања знања ученика по 

предметима 

- Критеријуми оцењивања 

- Корелација наставних предмета 

- Анализа иницијалних тестова и 

процењивања 

- Стручно усавршавање наставника разредне 

наставе другог разреда 

септембар руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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2.   -  Реализација програмских задатака на крају 

I класификационог периода; анализа успеха 

и владања ученика другог разреда на крају I 

класификационог периода; 

- Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују 

- Мере за побољшање успеха 

- Израда дидактичког материјала 

- Стручно усавршавање наставника разредне 

наставе другог разреда 

октобар руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

3.   - Реализација програмских задатака на крају 

првог полугодишта и утврђивање успеха и 

владања ученика одељења другог разреда 

- Анализа и упоређивање просечних оцена на 

нивоу разреда 

- Анализа напредовања ученика којима је 

потребна додатна подршка (мера 

индивидуализације и ИОП-а) 

-Анализа остварене сарадње са родитељима 

ученика 

- Изградња читалачке културе ученика 

- Професионална оријентација 

- Примена образовних стандарда у настави 

- Стручно усавршавање наставника разредне 

наставе другог разреда 

децембар руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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4.   - Реализација програмских задатака на крају 

III класификационог периода: анализа успеха 

и владања ученика другог разреда 

- Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују 

- Предлог мера за побољшање успеха 

- Анализа оптерећености ученика 

- Анализа коришћења наставних средстава и 

дидактичког материјала 

- Стручно усавршавање наставника разредне 

наставе другог разреда 

април руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

5.   - Реализација програмских задатака на крају 

II полугодишта: утврђивање успеха и 

владања ученика одељења другог разреда; 

похвале, васпитне, васпитно-дисциплинске 

мере 

- Анализа и упоређивање просечних оцена на 

нивоу разреда 

- Анализа часова допунске наставе и 

слободних активности 

- Анализа реализације часова одељењске 

заједнице 

- Анализа ученичког стваралаштва, 

резултати са такмичења 

- Примена образовних стандарда у настави 

- Стручно усавршавање наставника разредне 

наставе другог разреда 

јун руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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3.14.  СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ III РАЗРЕДА 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА СЕ ОДРЖИ  5 

САСТАНАКА. 

(састанци ће бити одржани у школи или онлајн тј. у складу са здравственом 

ситуацијом у земљи) 

Ред. 

Бр. 

Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1. -Праћење здравља ученика током пандемије и 

анализа мера које се спроводе у школи 

- Опремљеност наставним средствима и 

побољшање материјалне основе рада 

-Усвајање плана и програма одељењскe 

заједницe; планирање допунске наставе и 

ваннаставних активности 

- Планирање проверавања знања ученика по 

предметима (уједначавање критеријума 

оцењивања) 

-Корелација наставних предмета 

-Планирање распореда угледних часова 

-Анализа иницијалних тестова 

СЕПТЕМБАР руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

2. -  Реализација програмских задатака на крају I 

класификационог периода; анализа успеха и 

владања ученика другог разреда на крају I 

класификационог периода;  

- Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују (планирање ИОП-а по потреби) 

- Мере за побољшање успеха 

- Израда дидактичког материјала 

НОВЕМБАР руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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3. - Реализација програмских задатака на крају 

првог полугодишта и утврђивање успеха и 

владања ученика одељења четвртог разреда 

-Анализа и упоређивање просечних оцена на 

нивоу разреда као и анализа провера знања 

ученика 

- Анализа остварене сарадње са родитељима 

ученика 

- Изградња читалачке културе ученика 

- Професионална оријентација 

- Примена образовних стандарда у настави 

- Евалуација ИОП-а, у случају потребе за 

истима 

-Тематски дани-припрема и анализа 

ДЕЦЕМБAР руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

 
- Избор  уџбеника за следећу школску годину 
 

МАРТ руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

4. - Реализација програмских задатака на крају III 

класификационог периода: анализа успеха и 

владања ученика четвртог разреда 

-Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују (евалуација ИОП-а)  

-Предлог мера за побољшање у спеха 

- Анализа оптерећености ученика 

- Анализа коришћења наставних средстава и 

дидактичког материјала 

АПРИЛ руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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5. - Реализација програмских задатака на крају II 

полугодишта: утврђивање успеха и владања 

ученика одељења чртвртог разреда; похвале, 

васпитне, васпитно-дисциплинске мере 

- Анализа и упоређивање просечних оцена на 

нивоу разреда као и анализа постигнућа 

ученика током школске године 

- Анализа часова допунске наставе и 

ваннаставних активности 

- Анализа реализације часова одељењске 

заједнице 

- Анализа ученичког стваралаштва, резултати 

са такмичења 

-Тематски дани-припрема и анализа 

-Упознавање ученика (током школске године) 

са наставницима који предају наставне 

предмете од петог разреда 

- Примена образовних стандарда у настави 

ЈУН руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
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3.15.  СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ IV РАЗРЕД 

 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА СЕ 

ОДРЖИ  5  САСТАНАКА 

(састанци ће бити одржани у школи или онлајн тј. у складу са 

здравственом ситуацијом у земљи) 

 

Ред. 

Бр. 
Садржај рада 

Време 

реализације 
Извршилац 

1. 

-Праћење здравља ученика током пандемије и 

анализа мера које се спроводе у школи 

- Опремљеност наставним средствима и 

побољшање материјалне основе рада 

-Усвајање плана и програма одељењскe 

заједницe; планирање допунске наставе и 

ваннаставних активности 

- Планирање проверавања знања ученика по 

предметима (уједначавање критеријума 

оцењивања) 

Критеријуми оцењивања ученика 

-Корелација наставних предмета 

-Планирање распореда угледних часова 

-Анализа иницијалних тестова 

-Тематски дан у току школске године 

СЕПТЕМБАР 

руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 
 

2. 

-  Реализација програмских задатака на крају I 

класификационог периода; анализа успеха и 

владања ученика  четвртог разреда на крају I 

класификационог периода;  

- Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују (планирање ИОП-а по потреби) 

- Мере за побољшање успеха 

- Израда дидактичког материјала 

НОВЕМБАР 

руководилац 

одељењске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

 

Љиљана 

Сушић 
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Угледни час,математика,Површина 

правоугаоника и квадрата-израчунавање 

,четврто један 

3. 

- Реализација програмских задатака на крају 

првог полугодишта и утврђивање успеха и 

владања ученика одељења четвртог разреда 

-Анализа и упоређивање просечних оцена на 

нивоу разреда као и анализа провера знања 

ученика 

- Анализа остварене сарадње са родитељима 

ученика 

- Изградња читалачке културе ученика 

- Професионална оријентација 

- Примена образовних стандарда у настави 

- Евалуација ИОП-а, у случају потребе за 

истима 

-Тематски дани-припрема и анализа 

ДЕЦЕМБАР 

руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

 

- Избор  уџбеника за следећу школску годину 

 

  

МАРТ 

руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

4. 

- Реализација програмских задатака на крају III 

класификационог периода: анализа успеха и 

владања ученика четвртог разреда 

-Идентификација и подршка ученицима који 

заостају у раду, као и ученицима који брже 

напредују (евалуација ИОП-а)  

-Предлог мера за побољшање у спеха 

- Анализа оптерећености ученика 

- Анализа коришћења наставних средстава и 

дидактичког материјала 

АПРИЛ 

руководилац 

одељенске 

старешине 

чланови СВН 

педагог 

5. 

- Реализација програмских задатака на крају II 

полугодишта: утврђивање успеха и владања 

ученика одељења чртвртог разреда; похвале, 

васпитне, васпитно-дисциплинске мере 

ЈУН 

руководилац 

одељенске 

старешине 
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- Анализа и упоређивање просечних оцена на 

нивоу разреда као и анализа постигнућа 

ученика током школске године 

- Анализа часова допунске наставе и 

ваннаставних активности 

- Анализа реализације часова одељењске 

заједнице 

- Анализа ученичког стваралаштва, резултати 

са такмичења 

-Тематски дани-припрема и анализа 

-Упознавање ученика (током школске године) 

са наставницима који предају наставне 

предмете од петог разреда 

- Примена образовних стандарда у настави 

чланови СВН 

педагог 

 

3.16.  ПЛАН АКЦИЈЕ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

План акције стручног тима за инклузивно образовање школске 2022/2023. године 

Кораци-активности Реализатори Исходи Временски 

период 

Упознавање 

наставника V-их 

разреда са 

специфичностима 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка 

чланови 

стручног тима 

за ИО, 

наставници, 

директор 

Стицање увида у 

напредовање ученика 

Сагледавање стања: 

идентификовање ученика за 

које је потребно израдити 

мере индивидуализације; 

подношење предлога за 

утврђивање права на ИОП за 

одређене ученике 

септембар, 

октобар 

Прикупљање и анализа 

података достављених 

тиму за ИО 

Сарадња са школама 

Милоје Павловић и 

Вељко Рамадановић 



143 
 

Подношење предлога 

директору школе за 

утврђивање права на 

ИОП за одређене 

ученике 

Сарадња са 

родитељима ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

Крајњи циљ:Уочавање ученика који имају потешкоће у савладавању наставних 

садржаја и пружање одговарајуће подршке 

 

Кораци-активности Реализатори Исходи Временски 

период 

Предлагање директору 

школе чланова тима за 

пружање додатне подршке 

ученику (тим за израду 

ИОП-а) 

  

чланови стручног 

тима за ИО, директор, 

тимови за додатну 

подршку, Педагошки 

колегијум 

Формирање 

тима за писање 

ИОП-а 

Израда 

педагошких 

профила 

Израђен ИОП 

прилагођен 

потребама 

ученика 

октобар, 

новембар 

Израда педагошких профила 

По потреби израда плана 

транзиције у оквиру ИОП-а 

По потреби израда плана 

превенције раног напуштања 

образовања за ученике у 

ризику од раног напуштања 

школе у оквиру ИОП-а 
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Сарадња и координација 

између тимова и Педагошког 

колегијума (предлагање 

ИОП-а педагошком 

колегијуму) 

Крајњи циљ:Координацуја и подршка тимовима за  пружање додатне подршке при 

изради ИОП-а за ученике 

  

Кораци-активности Реализатори Исходи Временски 

период 

Тим за додатну 

подршку, тј. израду 

ИОП-а вреднују ИОП 

(допуњује педагошки 

профил, израђује 

предлог измена и 

допуна) 

чланови стручног тима 

за ИО, тимови за 

додатну подршку и 

координатори за 

реализацију ИОП-а, 

Педагошки колегијум, 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Увид у 

напредовање 

ученика, 

могућност 

ревидирања 

ИОП-а и 

израда  нових 

тромесечја, 

почетак 

полугодишта 

Прикупљање и анализа 

резултата вредновања 

ИОП-а 

Давање сагласности на 

даљу примену, измене и 

допуне ИОП-а или 

престанак потребе за 

ИОП-ом 

Сарадња са Тимом за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Сарадња са 

Педагошким 

колегијумом и 

наставничким већем 

(извештавање) 
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Крајњи циљ: Анализа и ревидирање постојећих ИОП-а и доношење нових 

  

Кораци-активности Реализатори Исходи Временски 

период 

Праћење рада 

ученика са ИОП-ом 

чланови стручног тима за 

ИО, тимови за додатну 

подршку и координатори за 

реализацију ИОП-а, 

Педагошки колегијум 

Напредовање 

ученика који су 

радили по ИОП-у 

мај, јун 

Анализа извештаја 

тимова за 

спровођење ИОП-а 

Извештавање 

Педагошком 

колегијуму и 

Наставничком већу 

Крајњи циљ: Крајњи циљ: Праћење, реализација и примена ИОП-а; Евалуација 

постигнућа резултата ИОП-а 

Напомена: Састанци Тима за инклузивно образовање одржаваће се у школи у складу са 

потребама. У случају другачијих препорука надлежних због епидемиолошке ситуације, 

одржаваће се електронским путем. 

ТИМ: 

Љубица Чорбић, Снежана Kовачевић, Ивана Миладиновић, Невена Тоскић 

Kоординатор – Маја Јовић 
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3.17. ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023               

                                                

У току школске године планирано је редовно састајање тима. У складу са 

епидемиолошком ситуацијом, састанци ће се по потреби одржавати онлајн. 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

АКТИВНОСТ

И 

  

НИВО 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ 

Израда 

програма за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Тим чланови 

Tима 

август 2022. записник 

Информисање и 

извештавање 

Наставничког 

већа о 

реализованим 

активностима 

Наставничко 

веће 

директор, 

педагог, 

секретар 

Током године 

Два пута 

годишње, по 

потреби и 

чешће 

Записници 

Тима и НВ 

Информисање 

Савета 

родитеља о 

активностима 

тима 

Савет родитеља, 

родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине, 

педагог 

Два пута 

годишње, по 

потреби и 

чешће 

  

Записници 

Тима и СР, 

извештаји 
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Информисање 

Школског 

одбора о 

активностима 

тима 

Школски одбор директор Два пута 

годишње, по 

потреби и 

чешће 

Записници 

Тима и ШО 

Информисање 

ученика о 

посебном 

протоколу и 

правилнику о 

васпитно- 

дисциплинским 

мерама 

одељењске 

заједнице 

одељењске 

старешине 

септембар Записници 

ОЗ, сајт школе 

  

Превентивне 

спортске и 

културне и 

хуманитарне 

активности у 

школи 

  

  

Радионице на 

часовима 

одељењске 

заједнице у свим 

разредима, 

часови 

грађанског 

васпитања 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске 

наставе 

током године дневници рада, 

записници, 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 
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Спортске 

активности 

усмерене на 

развијање 

тимског рада 

(турнири, 

оријентиринг, 

„минско поље“, 

„преврни 

цераду“, „љуски 

чвор“) 

одељењске 

заједнице у свим 

разредима, 

часови физичког 

васпитања 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

наставник 

физичког 

васпитања 

током године дневници рада, 

записници, 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

Сарадња Тима и 

одељенских 

старешина у 

склопу ЧОС-а 

одељењске 

заједнице у свим 

разредима, 

размена идеја на 

састанцима, 

фолдер на диску 

са базом идеја за 

рад на ЧОС-у 

одељењске 

старешине, 

чланови 

Тима, 

педагог 

током године дневници рада, 

записници 

  

Филмско вече 

одељењске 

заједнице, 

часови 

слободних 

активности 

  

Чланови 

Тима, 

сви 

наставници 

током године дневници рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

Тематски дан 

или тематска 

недеља „Није 

тешко бити 

фин“ 

одељењске 

заједнице, 

часови 

слободних 

активности 

  

Чланови 

Тима, 

сви 

наставници 

децембар 

мај 

дневници рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 
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Радионице / 

предавања за 

ученике и 

родитеље на 

тему ненасилне 

комуникације 

часови 

грађанског 

васпитања и 

верске наставе, 

часови ОЗ, 

родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске 

наставе 

током године дневници рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

  

  

Рад са 

ученицима који 

имају проблеме 

у понашању 

Индивидуални 

разговори, 

групни рад са 

ученицима 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

наставници, 

учитељи 

током године дневници рада, 

записници 

  

Рад са 

ученицима који 

имају проблеме 

у понашању 

Групни рад са 

свим ученицима 

који имају 

проблема у 

понашању 

Сви чланови 

тима 

једном месечно записници 

Рад са 

ученицима у 

циљу 

безбедности  у 

саобраћају 

  

Часови ТиТ, 

ТИО, одељењске 

заједнице 

наставник 

ТиТ, ТИО, 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

учитељи 

у IX месецу и 

током школске 

године 

дневници рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

Израда планова 

рада са 

ученицима који 

су претпели 

/починили 

насиље 

Чланови Тима, 

одељенске 

старешине 

Чланови 

Тима, 

одељенске 

старешине 

током године записници, 

извештаји 
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Организовање 

спортских 

активности у 

сарадњи са 

Ученичким 

парламентом 

ученици школе наставници 

физичког и 

здравствено

г васпитања, 

Ученички 

парламент 

септембар, 

октобар;   април

, мај 

записници 

Превенција и 

борба против 

трговине 

људима у 

Србији 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

и МУП-ом 

Тим, 

одељењске 

заједнице, 

Наставничко 

веће, родитељи 

Чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине, 

гости - 

предавачи 

током године записници 

Неопходне 

интервентне 

активности у 

складу са 

ситуацијом 

  

  

У зависности од 

ситуације 

сви 

запослени у 

школи, по 

потреби и 

друге 

службе 

током године евиденција, 

записници, 

извештаји 

Сарадња са 

Домом здравља 

,,Сима 

Милошевић“ 

ученици школе и 

родитељи 

Запослени у 

школи и 

запослени у 

Дому 

здравља 

током године евиденција, 

записници, 

извештаји 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

НИВО 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦ

И 

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ 

Израда програма 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Тим чланови 

Tима 

август 2022. записник 

Информисање и 

извештавање 

Наставничког 

већа о 

реализованим 

активностима 

Наставничко 

веће 

директор, 

педагог, 

секретар 

Током године 

Два пута 

годишње, по 

потреби и 

чешће 

Записници 

Тима и НВ 

Информисање 

Савета родитеља 

о активностима 

тима 

Савет родитеља, 

родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине, 

педагог 

Два пута 

годишње, по 

потреби и 

чешће 

  

Записници 

Тима и СР, 

извештаји 

Информисање 

Школског 

одбора о 

активностима 

тима 

Школски одбор директор Два пута 

годишње, по 

потреби и 

чешће 

Записници 

Тима и ШО 
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Информисање 

ученика о 

посебном 

протоколу и 

правилнику о 

васпитно- 

дисциплинским 

мерама 

одељењске 

заједнице 

одељењске 

старешине 

септембар Записници 

ОЗ, сајт школе 

Подстицање и 

оспособљавање 

ученика за 

активно 

учествовање у 

раду одељењске 

заједнице, 

Ученичког 

парламента, 

Школског 

одбора и 

стручних органа 

установе; 

Тим, ОЗ,  УП 

Едукација 

ученика о 

структури 

школских тела и 

тимова 

Тим, ОС, 

координато

р УП 

Током године Записници 

Тима и УП 

  

Превентивне 

спортске и 

културне и 

хуманитарне 

активности у 

школи 

  

  

Радионице на 

часовима 

одељењске 

заједнице у свим 

разредима, 

часови 

грађанског 

васпитања 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске 

наставе 

током године дневници 

рада, 

записници, 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 
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Спортске 

активности 

усмерене на 

развијање 

тимског рада 

(турнири, 

оријентиринг, 

„минско поље“, 

„преврни 

цераду“, „љуски 

чвор“) 

одељењске 

заједнице у свим 

разредима, 

часови физичког 

васпитања 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

наставник 

физичког 

васпитања 

током године дневници 

рада, 

записници, 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

Сарадња Тима и 

одељенских 

старешина у 

склопу ЧОС-а 

Едукација 

наставника на 

тему 

дискриминације 

одељењске 

заједнице у свим 

разредима, 

размена идеја  на 

састанцима, 

фолдер на диску 

са базом идеја за 

рад на ЧОС-у, 

платформа 

„Чувам те“ 

одељењске 

старешине, 

чланови 

Тима, 

педагог 

током године дневници 

рада, 

записници 

  

Филмско вече 

одељењске 

заједнице, 

часови 

слободних 

активности 

  

Чланови 

Тима, 

сви 

наставници 

током године дневници 

рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

  

Тематски дан 

или тематска 

недеља „Није 

тешко бити фин“ 

одељењске 

заједнице, 

часови 

слободних 

активности 

  

Чланови 

Тима, 

сви 

наставници 

децембар 

мај 

дневници 

рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 
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Радионице / 

предавања за 

ученике и 

родитеље на 

тему 

дискриминације 

часови 

грађанског 

васпитања и 

верске наставе, 

часови ОЗ, 

родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске 

наставе 

током године дневници 

рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

  

  

Дани породице 

Радионице на 

тему „различити, 

а исти“ 

часови ОЗ, 

родитељски 

састанци 

Чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине 

током године дневници 

рада, 

записници 

Акције и 

манифестације

, сајт школе 

  

  

Рад са 

ученицима који 

испољавају или 

трпе 

дискриминаторн

о понашање 

Индивидуални 

разговори, 

групни рад са 

ученицима 

  

одељењске 

старешине, 

педагог, 

наставници, 

учитељи 

Сви чланови 

Тима 

током године 

  

дневници 

рада, 

записници 

  

Израда планова 

рада са 

ученицима који 

који испољавају 

или трпе 

дискриминаторн

о понашање 

Чланови Тима, 

одељенске 

старешине 

Чланови 

Тима, 

одељенске 

старешине 

током године записници, 

извештаји 
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Организовање 

спортских 

активности у 

сарадњи са 

Ученичким 

парламентом 

ученици школе наставници 

физичког и 

здравствено

г васпитања, 

Ученички 

парламент 

септембар, 

октобар;   април

, мај 

записници 

Превенција и 

борба против 

трговине људима 

Превенција 

трговине 

људима/децом 

Активности које 

се односе и на 

породично 

насиље, родно 

засновано 

насиље, насилни 

екстремизам 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

и МУП-ом 

Тим, 

одељењске 

заједнице, 

Наставничко 

веће, родитељи 

Чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине, 

гости - 

предавачи 

током године записници 

Неопходне 

интервентне 

активности у 

складу са 

ситуацијом 

  

  

У зависности од 

ситуације 

  

  

сви 

запослени у 

школи, по 

потреби и 

друге 

службе 

током године евиденција, 

записници, 

извештаји 
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Сарадња са 

Домом здравља 

,,Сима 

Милошевић“ 

ученици школе и 

родитељи 

Запослени у 

школи и 

запослени у 

Дому 

здравља 

током године евиденција, 

записници, 

извештаји 

Праћење 

социјалног 

породичног 

статуса ученика 

(превентивна 

мера) 

Сви актери у 

школској 

пракси, Центар 

за социјални рад, 

полиција 

Запослени у 

школи и 

запослени у 

Центру за 

социјални 

рад и у 

полицији 

Чукарице 

током године евиденција, 

записници, 

извештаји 

  

 

  3.18. ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

3.19. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  

 

Професионални развој је процес који подразумева стално преиспитивање и развијање 

компетенција запослених на пословима образовања и васпитања ради квалитетнијег 

обављања посла и унапређивање развоја деце / ученика и нивоа њихових постигнућа. 

Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање, које се остварује кроз 

различите активности, као и развој каријере напредовањем у одређено звање. 

Планирано је пет састанака Тима у току школске године. 

  

ЦИЉ: Успешније остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада и стицање, 

односно унапређивање компетенција потребних за рад, у складу са општим 

принципима за постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа. 

Побољшана комуникација међу наставницима кроз различите видове организованог и 

планираног преношења знања или размене професионалних искустава унутар школе 

или између школа 

Активности Начин реализације Носиоци 

активности 
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Планирање 

стручног 

усавршавања 

запослених 

У складу са потребама и приоритетима 

образовања и васпитања и личних планова 

стручног усавршавања запослених, развојног 

плана, резултата самовредновања квалитета 

рада установе сваке године се као део 

Годишњег плана рада школе израђује и 

Годишњи план стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника. 

Запослени, Тим за 

професионални 

развој 

Стручно 

усавршавање у 

установи 

Извођење угледних часова, излагање 

на састанцима стручних већа о савладаном 

програму стручног усавршавања ван 

установе, приказ стручне књиге, приручника, 

стручног чланка..., учешће у истраживањима, 

пројектима, програмима од националног 

значаја, активности 

менторства у оквиру приправничког 

стажа, присуство часовима колега са 

дискусијом... 

Стручна већа, 

Тим за 

професионални 

развој 

  

Стручно 

усавршавање ван 

установе 

Запослени су у обавези да сваке 

школске године похађају најмање један 

програм стручног усавршавања из 

Каталога програма стручног усавршавања, у 

складу са Законом и посебним колективним 

уговором, као и да учествује најмање једном 

одобреном стручном скупу (конгрес, сабор, 

сусрети, дани, конференција, саветовање, 

симпозијум, округли сто, трибина, летња и 

зимска школа). 

Тим за 

професионални 

развој, 

Стручна већа, 

Организатори 

обука 
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Вођење 

евиденције о 

стручном 

усавршавању и 

праћење 

остваривања 

плана стручног 

усавршавања 

Запослени прате, анализирају и 

вреднују свој образовно васпитни рад, 

развој својих компетенција, своје 

напредовање и свој професионални 

развој и воде свој портфолио 

професионалног развоја и на захтев 

директора, стручног сарадника, просветног 

саветника и саветника – спољног сарадника 

дају га на увид. 

Запослени, Тим за 

професионални 

развој 

Рад са 

приправницима и 

студентима који 

су на пракси у 

установи 

Запослени у настави, у својству ментора, 

прате, уводе у рад наставнике приправнике, 

раде са студентима који су на пракси. 

Наставници 

ментори 

Праћење 

постигнућа 

ученика и развоја 

компетенција 

наставника 

Запослени у настави прате, напредовање 

ученика примењујући различите методе, 

Чланови тима за професионални развој, 

стручна већа, педагошки колегијум прате 

развој компетенција наставника, стручних 

сарадника у односу на постигнућа ученика 

Тим за 

професионални 

развој 

Стручна већа, 

Педагошки 

колегијум 

Приказ примера 

добре 

праксе и праћење 

иновација у 

образовно – 

васпитном раду 

Наставници координирају приказивање 

примера добре праксе и иновација у 

образовно - васпитном раду, уз подршку Тима 

за професионални развој 

Наставници, 

Тим за 

професионални 

развој 
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Извештавање о 

реализацији 

плана стручног 

усавршавања 

Два пута годишње један члан Педагошког 

колегијума прати осваривање плана 

стручног усавршавања и о томе 

обавештава директора. 

Писани извештај стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника са анализом 

је део Извештаја о реализацији годишњег 

плана рада школе и усваја га орган 

управљања 

Тим за 

професионални 

развој, 

Педагошки 

колегијум 

 Тим за професионални развој: 

Координатор: 

-        Марина Гојић 

Чланови тима: 

-        Славица Вучковић, 

-        Вукица Шћекић, 

-        Ивана Миладиновић, 

-        Ђорђе Виленица 

-        Ненад Салаи 

 

3.20.  ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ 

У току школске године биће одржано 5 састанака. 

(састанци ће бити одржани у складу са здравственом  ситуацијом у земљи) 

Р.бр. Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1. Израда развојних циљева за школску 

2022/2023. годину 

IX Тим за школско 

развојно планирање 

  

2. 

Континуирано прaћење реализације 

постављених циљева на сваком 

тромесечју 

IX-VI Тим,директор школе 



160 
 

3. Извештај тима о реализованим 

активностима 

VI Тим за школско 

развојно планирање 

  

У текућој 2022/2023. години, актив чине следећи чланови: 

Ирена Живковић-наставник разредне наставе, координатор актива и записничар 

НевенаТоскић-педагог, 

Снежана Брковић-наставница ликовне културе, 

Бојан Јокић-наставник математике и информатике, 

Никола Прица- наставник технике и технологије, 

Сузана Николић- наставница енглеског језика, 

(родитељ)-педставник Савета родитеља 

 3.21.  ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ 

У школској 2022 / 2023 години, Тим за развој школског програма планирао је да одржи 

седам састанака. У наредној школској години планиране су следеће активности Тима за 

развој школског програма. 

Актив за развој школског програма реализује следеће активности: 

∙ Израда програма рада за школску 2022/2023. годину; 

 ∙ Упознавање са школским програмом; 

 ∙ Праћење реализације школског програма у школској 2022/2023. години; 

 ∙ Корекције школског програма;  

 ∙ Праћење измена школског програма; 

∙ Иновирање школског програма у складу са потребама у оквиру законске регулативе; 

 ∙ Праћење рада Актива за развој школског програма ; 

 ∙ Сарадња са стручним већима, активима и тимовима у школи;  

∙ Информисање Наставничког већа о реализацији активности;  

∙ Израда извештаја о раду Актива за развој школског програма за ШКОЛСКУ 2022 / 2023 

годину. 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКУ 2022 / 2023 ГОДИНУ. 



161 
 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 
 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Конституисањ

е актива 

Септембар Школа Избор 

координатора, 

подела 

задужења 

Директор 

Израда 

програма рада 

за школску 

2022 / 2023 

годину. 

Септембар Школа Дефинисање 

активности 

Координатор 

Упознавање са 

школским 

програмом 

Септембар,  

октобар 

Школа Увид у 

школски 

програм и 

анализа 

садржаја. 

Сви чланови 

актива 

Праћење 

реализације 

ШП у 

школској 2022 

/ 2023 годину 

Континуирано, 

од септембра 

Школа Сакупљање 

података и 

анализа 

Сви чланови 

актива 

Праћење 

измена ШП. 

Током године Школа Сакупљање 

података, 

анализа 

Сви чланови 

актива 

Иновирање 

ШП у складу 

са потребама у 

оквиру 

законске 

регулативе. 

Током године Школа Сакупљање 

података 

Сви чланови 

актива 

Сарадња са 

стручним 

већима, 

активима и 

тимовима у 

школи. 

Током године Школа Састанци, 

размена 

искустава 

Сви чланови 

актива 

Информисање 

Наставничког 

већа о 

Крај другог 

полугодишта 

Школа Сакупљање 

података 

Координатор 

тима 
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реализацији 

активности. 

Праћење рада 

актива 

Од септембра 

континуирано 

Школа Увид у 

документацију 

Директор 

Евалуација 

рада сваког 

члана актива. 

Јул Школа Процена 

степена 

ангажовања у 

обављању 

активности и 

поштовање 

временских 

рокова. 

Координатор,  

Директор 

Израда 

извештаја о 

раду актива за 

школску 2022 / 

2023 годину 

Јул Школа Прикупљање 

документације 

Координатор, 

Директор 

 

3.22.  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

  

 -први и други циклус основног образовања и васпитања   

  

Основни циљ овог програма је подстицање и развој естетског, еколошког и хигијенског 

опажања, разумевања и поступања у свим животним ситуацијама, а посебно у школској 

средини и реализоваће се кроз све сегменте образовно-васпитног рада. У школи 

функционишу ђачке организације које се баве питањима екологије као што су Покрет 

горана, такође и цвећарска секција, као и изборни предмет Чувари природе који је 

најзаступљенији изборни предмет. Еколошки садржаји су у великој мери заступљени и 

у настави у природи.  

ИСХОДИ  

*адекватно уређено и боље искоришћено школско двориште и школске просторије  

* стварање пријатнијег амбијента, у коме се види труд ученика  који че се боље и 

пријатније осећати и ценити свој труд  

*повећана мотивисаност приликом савладавања наставног градива и подстицање 

еколошке свести  

* повећања сарадња међу предметима   
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ЕВАЛУАЦИЈА  

-писани извештаји наставника о току активности  

-приложене фотографије и видео снимци   

-Израде паноа и макета  

  

  Чланови Тима за заштиту животне средине: 

Координатор: НИНА АНЂИЋ 

Мира Баранин, 

Ивана Огњановић Антонић, 

Сушић Љиљана, 

Маја Милићевић, 

Снежана Брковић, 

Љубица Чорбић 

  

  

  ПРОГРАМ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

    ПРОГРАМСКИ  САДРЖАЈИ 

  

    НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
 

   ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Разматрање предлога Годишњег плана рада 

школе и усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2022-2023 годину  

  

 Чланови тима и 

директор школе  

  

       септембар  

 Уређење школског дворишта и сађење 

ноцих врста, орезивање садница  

Грађа и сврставање вируса у живом свету- 

презентације и предавања  

  

Ученици, предметни 

наставници, теткице 

и домар   

Септембар, 

октобар  

Током целе 

године  
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Здрава исхрана-предавање нутриционисте. 

Едукација ученика кроз радионице и 

презентације 

     Чланови тима 

и   ученици  

  школе 

октобар  

Анализа реализованих активности током 

првог тромесечја и састављање извештаја  

  

 Чланови тима и 

директор школе  

  

током године  

Обележавање Дана образовања о заштити 

животне средине-едукација ученика кроз 

презентације, паное и кратке филмове  

  

Ученици  

Колектив школе  

јануар  

Обележавање Светског дана заштите вода  

  

Чланови тима и 

ученици школе  

  

март  

Учествовање у сведској акцији Сат за нашу 

планету-презентације и панои  

  

  Чланови тима и 

ученици школе  

  

март  

  Анализа реализованих активности током 

другог тромесечја и састављање извештаја  

  

 Чланови тима и 

директор школе  

  

Друга половина 

априла  

  Обележавање Дана  планете Земље  

Радионица-отпад и рециклажа  

  

Чланови тима и 

ученици школе  

  

април  

  Анализа реализованих активности током 

другог тромесечја и састављање извештаја  

  

 Чланови тима и 

директор школе  

  

јун  

  

  



165 
 

  

   

3.23.  ПЛАН СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Редни 

број 

Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1. Такмичење у фудбалу IX Наставник физичког 

васпитања 

2. Такмичење у одбојци IX Наставник физичког 

васпитања 

3. Школски крос IX Наставник физичког 

васпитања 

4. Такмичење у (изборно) у 

атлетици 

X Наставник физичког 

васпитања 

5. Недеља спорта X Наставник физичког 

васпитања 

6.  Јесењи крос X Наставници разредне 

наставе 

7.  “Трка за срећније 

детињство” 

X Наставници разредне 

наставе 

8. Такмичење у стоном 

тенису 

XII Наставник физичког 

васпитања 

9. Такмичење у кошарци  IV-V Наставник физичког 

васпитања 

10. Такмичење у фудбалу IV Наставник физичког 

васпитања 

11. Такмичење у одбојци V Наставник физичког 

васпитања 
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12. Недеља спорта V Наставник физичког 

васпитања 

13. Пролећни крос V Наставници разредне 

наставе 

 

 3.24.   ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023.  ГОДИНУ 

Сврха 

- Квалитетне ваннаставне активности које ће омогућити богаћење личности ученика 

кроз културне, уметничке, еколошке активности које се у школи организују. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности који оспособљавају ученика да 

успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос 

демократском, економском и културном развоју друштва. 

Циљ 

∙ Развој интелектуалних капецитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

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

могућностима и интересовањима; 

∙ Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усваршавања и начелима доживотног учења; 

∙ Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

демократски 

уређеног, хуманитарног и толерантног друштва; 

∙ Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као о традиције и културе националних мањина; 

∙ Омогућавање укључивања у процес европског и међународног повезивања; 

∙ Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

∙ Подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и добробити за све; 

∙ 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 индивидуалне одговорности. 

 Културне активности школе обухватају: 
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Теме: 

- обележавање Дечје недеље – приредба поводом пријема деце у Организацију 

Пријатељи деце, Стручно веће наставника разредне наставе; 

- обележавање Нове године – ликовни конкурс на нивоу целе школе – ликовна секција; 

- обележавање Дана Светог Саве – Светосавска приредба – задужен Тим за културне 

активности уз помоћ целог колектива; 

- обележавање Дана школе – смотра вештина и талената ученика ;– колектив. 

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

занемаривања: 

·         Филмско вече 

·         Тематски дан или тематска недеља  

·          Спортске активности усмерене на развијање тимског рада („Минско поље“, 

„Преврни подлогу“, „Пренеси јаје“ и сл.) 

 

 ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Прослава  

почетка 

школске  

године 

•         Пријем првака 

•         Приредба за ученике 

првог  

•         разреда 

•          Израда пригодних 

паноа 

Учитељи 

Ученици млађих  

разреда 

Педагог 

Директор 

септембар 

Обележавање  

Дечје недеље 

•         Литерарна 

такмичења 

•         Израда пригодних 

паноа 

•         Учешће у 

активностима у  

организацији Пријатеља  

деце Чукарице 

Наставници  

разредне наставе 

Наставници  

предметне  

наставе 

Ученици 

октобар 



168 
 

·         Тематски дан или 

тематска недеља  

Тим за заштиту 

од ДНЗЗ 

Прослава 

Светог  

Саве 

• Свечана академија 

• Изложбе ликовних 

радова 

Тим за културне 

активности 

Управа школе 

27. јануар 

Прослава Дана  

школе 

•         Приредба поводом 

дана школе 

•         Спортска такмичења 

у оквиру Спортске недеље 

•         Изложбе ликовних 

и  

литерарних радова 

ученика 

•         Спортске 

активности усмерене на 

развијање тимског рада 

(„Минско поље“, 

„Преврни подлогу“, 

„Пренеси јаје“ и сл.) 

Тим за културне 

активности 

Управа школе 

Тим за заштиту 

од ДНЗЗ 

16. мај 

Приредбе,  

представе,  

изложбе и  

концерти 

• Активности везане за 

прославу  

одређених празника 

• Активности у складу с  

интересовањима ученика 

• Активности у сврху  

промоције ученичких  

постигнућа  

• Филмско вече 

Стручна већа 

Тим за културне 

активности 

Управа школе 

Тим за заштиту 

од ДНЗЗ 

током године 
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Прослава  

школских и  

државних  

празника 

• Одељењске прославе за 

ученике 

• Маскенбал, квизови,  

представе према  

интересовањима ученика  

Ученици 

Колектив школе 

током целе  

године 

(Нова година, крај 

школске године...) 

Посете  

установама  

културе 

• Посете позоришту 

• Посете биоскопу 

• Посете музејима и  

изложбама 

• Посете институцијама, 

сајмовима и фестивалима  

Одељењске  

старешине 

Стручна већа 

током школске  

године 

Такмичења и  

смотре 

• Реализација 

ваншколских  

такмичења и конкурса 

• Смотре/такмичења  

• Промоције позитивних  

вредности и модела  

понашања 

Стручна већа 

Управа школе 

током школске  

године 

 

3.25.   ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

Планиране активности биће реализоване током школске године а план ће бити мењан и 

допуњаван у складу са потребама школе. У односу на ситуацију са пандемијом неке 

активности ће бити модификоване или реализоване онлајн. 

Ред.бр. Садржај рада Време 

реализације 

  

1. 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у израдио школског програма, плана 

самовредновања (све области ) 

             IX 
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Учествовање у изради годишњег плана рада установе и 

његових појединих делова (организација и облици рада, 

програма стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином, 

превентивних програма) 

Усклађиавње свих школских докумената са препорукама 

Министарства и пандемијском ситуацијом 

IX 

Припремање годишњих  и месечних  планова рада 

педагога који ће се мењати у складу са потребама школе и 

здравственим околностима 

Током године 

Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба  ученика, родитеља, локалне 

самоуправе ( већи део упитника биће онлајн) 

Током  године 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног 

плана за ученике 

Током  године 

Учешће у планирању и организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

Током  године 

Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене 

Током  године 

Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања 

наставе и других облика образовно-васпитног рада 

Током  године 

Учешће у планирању и реализацији културних 

манифестација, наступа ученика, медијског представљања 

( у складу са здравственим условима) 

Током  године 

Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада,  плана рада 

одељењског  старешине, вананставних активности 

IX 

Учешће у избору и предлозима одељењских 

старешинстава 

IX 
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Формирање одељења, распоређивање новопридошлих 

ученика и ученика који су  упућени да понове разред 

IX 

  

  

2. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематско праћење и вредновање васпитно – 

образовног процеса, развоја и напредовања ученика 

Током  године 

  

Праћење реализације васпитно-образовног рада Током  године 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, 

као и ефикасности нових организационих облика рада 

Током  године 

Рад на развијању и примени инструмената за вредновање 

и самовредновање различитих области и активности рада 

установe (онлајн упитници), све области 

Током  године 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и индивидуалног образовног плана 

Током  године 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао  наставника 

Током  године 

Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-

образовне праксе које реализује установа, научно - 

истраживачка институција или стручно друштво у циљу 

унапређивања васпитно-образовног рада 

Током  године 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма васпитно–образовног рада 

(програма стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних програма, рада педагошке 

службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 

средином, праћење рада стручних већа, тимова) 

VI 

Учествовање у праћењу реализације остварености општих 

и посебних стандарда, постигнућа ученика 

Током  године 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

Током  године 
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Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у 

средње школе 

Током  године 

Учествовање у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама ученика 

Током  године 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског успеха 

Током  године 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања 

ученика-  посете часовима, анкете, анализе 

Током  године 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи наставницимана конкретизовању и 

операционализовању исхода   образовно-васпитног рада 

Током године 

Пружање стручне помоћи  наставницима на 

унапређивању квалитeта наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених метода  и облика 

рада ( уз проучавање програма и праћење стручне 

литературе), а посебно дигиталне материјале који се могу 

користити у настави 

Током године 

Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних  стандарда 

Континуирано 

Праћење начина вођења педагошке 

документације  наставника 

Током године 

Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких 

знања и умења 

Континуирано 

Мотивисање наставника на континуирано стручно 

усавршавање  и израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци 

Током године 

Анализирање реализације праћених активности часова 

редовне наставе у школама и других облика  образовно- 

васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога 

за њихово унапређење 

Током године 
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Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика  (сумативно и формативно 

оцењивање) 

Током године 

Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама 

у развоју) 

Током године 

Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз развијање 

флексибилног става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју 

Током године 

Пружање помоћи наставницимау остваривању задатака 

професионалне оријентације 

Током године 

Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и 

угледних  часова и примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским састанцима  

Током године 

Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада,  плана рада одељењског 

старешине и секција 

IX 

Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа 

са релевантним карактеристикама нових ученика 

Према потреби 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа одељењске 

заједнице (ненасилна комуникација, учење учења, тимски 

рад) 

Током године 

Пружање помоћи наставницима  у остваривању свих 

форми сарадње са породицом (благовремено 

обавештавање и информисање, сарадња) 

Током године 

Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу 

Према потреби 
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4. РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

Испитивање детета уписаног у основну школу  IV, V,VI 

Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и 

врста и начин ангажованости  ученика) 

Током године 

Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у 

циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота кроз предавања, радионице, 

дискусије 

Током године 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су 

поновили разред, рад са ученицима око  преласка из 

школе у  школу,  промене статуса из редовног у ванредног 

ученика 

IX 

Стварање оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружање помоћи и подршке 

Континуирано 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког 

парламента   

Континуирано 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

Континуирано 

Рад на професионалној оријентацији ученика ( у школи и 

на даљину путем гугл учионице) 

Континуирано 

Анализирање и предлагање мера за  унапређивање 

ваннаставних активности 

Континуирано 

Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у 

различите пројекте и активности стручних и невладиних 

организација 

Током године 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  времена 

Током године 
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Учествовање у изради педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

По потреби 

Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији 

Током године 

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 

Континуирано 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног рада ( онлајн 

комуникација са родитељима у случају неповољне 

пандемијске ситуације) 

Током године 

Припрема и реализација родитељских 

састанака,трибина,радионица са стручним темама – 

припремљеност деце за полазак у први  разред,проблеми 

у учењу, оцењивање , концентрација, радне навик (или 

онлајн ако то пандемијска ситуација не буде дозвољавала) 

Током године 

Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада 

установе (настава, секције, предавања, пројекти...) и 

партиципација у свим сегментима рада установе 

Континуирано 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду 

саученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, професионалној 

оријентацији 

Према потреби 

Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно 

ученика од занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој ученика у 

циљу представљања корака и начина поступања установе 

Континуирано 
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Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 

родитеља и давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету. 

Током године 

  

  

6. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

Сарадња са директором  на истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање мера за унапређење 

Континуирано 

Сарадња са директором  у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација 

Континуирано 

Сарадња са директором  на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду школе и планирање наставе 

током пандемије, рад на осмишљавању начина рада на 

почетку школске године 

Континуирано 

Сарадња са дирекотром на формирању одељења и 

расподели одељењских старешинстава 

Континуирано 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у 

установи 

Континуирано 

Сарадња са директором  на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних компетенција 

Континуирано 

Сарадња са директором по питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену 

из предмета и владања 

Континуирано 

  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
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7. 

Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког 

већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-васпитни рад и 

јачање васпитачких односно наставничких компетенција) 

Континуирано 

Учествовање у раду педагошког колегијума, стручних 

актива за развојно планирање и развој  школског 

програма, тима за самовредновање рада школе, тима за 

обезбеђивања квалитета развој  установе,тима за заштиту 

ученика од дискриминације, злостављања и занемаривање 

Континуирано 

Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на 

нивоу установе који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или пројекта 

Континуирано 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе 

Континуирано 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим  установама  у окружењу-

Дом здравља, Центар за социјални рад 

Општина Чукарица,Културни центар Чукарица 

Континуирано 

Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве унапређивањем положја деце и 

ученика и услова за раст и развој 

Према потреби 

Сарадња са школом „Милоје Павловић“ Током године 

Учествовање у истраживањима научних, просветних и 

других установа 

Према потреби 

Осмишљавање програмских активности за унапређивање 

партнерских односа породице, установе и локалне 

самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих 

Током године 
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Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима 

грађана и организацијама које се баве програмима за 

младе 

Током године 

Сарадња са Националном службом за запошљавање. Према   потреби 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

Континуирано 

Прикупљање података о деци, односно ученицима и 

чување  материјала  који садржи личне податке о деци 

односно ученицима у складу са етичким кодексом 

педагога 

Континуирано 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа 

за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу 

школе 

Током године 

Припрема за послове предвиђене годишњим планом и 

оперативним плановима рада педагога 

Континуирано 

Праћење стручне  литературе и периодике, праћење 

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 

Континуирано 

  

3.26.   ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ  

Циљ: Развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално 

коришћење. 

Задаци: Развијање потреба, навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе. 
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Подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем одговарајуће грађе. 

Учествовање у остваривању програма образовно-васпитног рада школе. 

Набавка библиотечке грађе и њена обрада, инвентарисање, класификовање итд. 

Вођење евиденције и документације о раду школске библиотеке. 

Заштита библиотечке грађе и њена периодична ревизија. 

 

Активности Време 

реализације 

Реализатори / 

сарадници 

Упис нових чланова у библиотеку. 

Сређивање књижног фонда. 

Текући послови ( вођење дневне и месечне 

статистике о броју прочитаних књига). 

Упис чланова у секцију: ,,Млади 

библиотекари“. Организовање сусрета са 

писцима. 

Септембар Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, 

директор. 

Вођење евиденције о прочитаним књигама. 

Набавка нових књига предвиђених планом за 

опремање школских библиотека. 

Посета Сајму књига. 

Обрада књижне грађе. 

Рад у секцији: ,,Млади библиотекари“. 

Одабир ученика за учешће у манифестацији 

,,Читалачка значка“ коју организује Дом 

културе Чукарица. 

Упознавање наставника и ученика са новим 

књигама. 

Рад на Летопису. 

Праћење издавачке делатности. 

Текући послови. 

Октобар Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, директор 
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Активности Време 

реализације 

Реализатори / 

сарадници 

Консултације са ученицима око вођења 

читалачког дневника. 

Одабир ученика за манифестацију: ,,Читам, па 

шта“. 

Посета Библиотеци ,,Лаза Костић“ на општини 

Чукарица. 

Сарадња са другим библиотекама. 

Редовно праћење издавачке делатности. 

Учешће у семинарима за школске 

библиотекаре. 

Текући послови. 

Новембар Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, 

директор. 

Прављење статистике за ученике који дугују 

књиге. 

Рад са ученицима у секцији. 

Текући послови. 

Децембар Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, директор 

Набавка нових књига. 

Обрада нових књига. 

Упознавање ученика и наставника са новим 

књигама. 

Консултације са ученицима око вођења 

читалачког дневника. 

Текући послови. 

Јануар Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, директор 
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Активности Време 

реализације 

Реализатори / 

сарадници 

Посета ученика првог разреда библиотеци. 

Упис нових чланова. 

Сарадња и учешће у стручним тимовима. 

Праћење стручне литературе. 

Текући послови. 

Фебруар Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, 

директор. 

Организовање књижевне вечери. 

Посета Библиотеци града Београда. 

Посета ученика петог разреда библиотеци. 

Текући послови. 

Март Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, директор 

  

Обележавање Дана дечје књиге. 

Набавка нових књига. 

Обрада нових књига. 

Упознавање ученика и наставника са новим 

књигама. 

Консултације са ученицима око вођења 

читалачког дневника. 

Рад са ученицима у секцији. 

Рад на летопису. 

Текући послови. 

Април Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, директор 
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Активности Време 

реализације 

Реализатори / 

сарадници 

Поводом Дана словенске писмености 

Културни центар Чукарица одржава 

манифестацију и додељује ученицима који су 

учествовали у Читалачкој значки захвалнице и 

значке. 

Прикупљање књига од ученика осмог разреда 

који дугују књиге. 

Набавка књига за Вуковце и одличне ученике. 

Текући послови. 

Мај Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, 

директор. 

Прикупљање књига од ученика који дугују 

књиге. 

Рад у стручним тимовима. 

Писање извештаја. 

Планирање за следећу школску годину. 

Јун Учитељи, 

наставници, стручни 

сарадници, директор 

  

                                                                                             

4.  ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

4.1. КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. 

ГОД. У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „КАРАЂОРЂЕ“ У ОСТРУЖНИЦИ 

  

Месец Опис активности 

СЕПТЕМБАР Covid – 19 мере превенције 

Акција „Безбедност деце у саобраћају“ 

Подела промотивног материјала за ученике првог разреда 

Борба против трговине људима 1-4.раз. 



183 
 

ОКТОБАР Акција „Трка за срећније детињство“ 

Прикупљање чланарине 

НОВЕМБАР Ликовно- литерарни конкурс „ За сунчану јесен живота“ Толеранција 

према разликама 

ДЕЦЕМБАР  1. децембар- Дан борбе против АИДС-а 

Упознавање са акцијом „Један пакетић- много љубави“ 

ЈАНУАР  Предаја прикупљене чланарине ООЦК 

ФЕБРУАР Одабир екипа прве помоћи за обуку и исте пријавити ООЦК 

Одабир ученика 4. разреда за учествовање у квизу „ Шта знам о 

Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“ 

МАРТ Конкурс „Крв живот значи“ 

АПРИЛ Обука екипа прве помоћи 

7. Светски дан здравља 

Обука учесника квиза 

МАЈ Недеља Црвеног крста 

Учествовање у квизу „ Шта знам о Црвеном крсту и добровољном 

давалаштву крви“ 

Такмичење екипа прве помоћи 

ЈУН Писмени извештај о реализованим активностима у току школске 

године 
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 4.2. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2022/2023. ГОДИНУ 

Активности Време 

1. Избор представника одељења седмог и осмог разреда 

2. Конституисање Ученичког парламента и избор руководства Ученичког 

парламента 

3. Упознавање Парламента са Извештајем и Годишњим  планом за нову 

школску годину 

4. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања 

парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са 

нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о 

основама система (део који се односи на ученике); Правилником о 

понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл. 

5. Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској 

години 

6. Избор чланова за представнике и Тимовима школе 

Септембар 

7. Праћење здравствених услова и смернице у понашању у школи за 

одржавање епидемиолошке безбедности 

8. План организације активнсти поводом обежавања значајних датума 

9. Израда стратегије о сарадњи са Тимом за заштиту од насиља, 

дискриминације и занемаривања 

Септембар 

1. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова 

школског живота  

2. Израда анкете намењене ученицима о посетама институцијама (установе 

културе, компаније, фабрике...) 

3. Сарадња са Тимом за самовредновање ( учешће у анкетирању ) 

Oктобар 

1. Светски дан деце 

2. Дан Конвенције о правима детета 

3. Сарадња са Тимом за међупредметне компетенције и предузетништво 

Новембар 

1.      Болести зависности - Дан борбе против сиде  

 2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење 

3. Питања за наставнике, сараднике и директора школе 

Децембар 
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 1. Прослава дана Светог Саве Јануар 

1.Анализа успеха и понашања ученика у првом класификационом периоду 

2. Планирање и организација ваннаставних активности у школи (турнири у 

одабраним школским активностима, конкурси...) 

3. Избор уџбеника 

Март-

април 

1. Светски дан здравља - обележавање 

2. Дебата на тему „Шта би у школи требало мењати“ 

Април 

1. Прослава Дана школе 

2. Професионална оријентација  

3. Мишљење (предлог) парламента о избору за ученика генерације  

Мај 

1. Дискусија о завршном испиту 

2. Анализа рада Ученичког парламента - Извештај о раду 

Јун 

  

5.     ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ I  РАЗРЕД 

Редни број Садржај рада 

1. Кућни ред школе 

2. Ђачка торба, а у њој... 

3. Како се понашамо на путу од куће до школе? 

4. Ово сам ја 

5. Дечја недеља 

6.  Лична хигијена и хигијена школске средине 
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7 Бонтон 

8. Како да уредим свој радни сто 

9. Домаћи задаци 

10. Уређење школског дворишта –Еко изазов 

11. Мој радни дан 

12 Таленат и успех 

13. Д као другарство 

14. Наш цвет другарства 

15. Тужакање 

16. Како решавамо сукобе? 

17. Нека се остваре лепе жеље 

18. Свети Сава – школска славa 

19. Више рада више знања 

20. Љубомора и кривица 

21. Ја у мом одељењу 

22. „Лепа реч гвоздена врата отвара“ 

23. Здрава и нездрава храна 

24. Чисто је лепо и здраво 

25.  Како да уредимо нашу учионицу – Еко изазов 
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26. Занимања људи (кад порастем бићу...) 

27. Обрадуј маму, баку 

28. Шта ми се допада, а шта не у школи 

29. Какву околину желимо-Дан планете Земље (22.април) 

30. Разговарамо о породици- Светски дан породице (15.мај) 

31. Шта је хуманост, a шта солидарност? 

32. Наша школа носи име „Карађорђе“ 

33. Исти,  а другачији 

34. Препоручио/ла бих другу да прочита за време распуста... 

35. Шта сам научио/ла у овој школској години, колико сам био/ла успешан/на 

36. Моји планови за следећу школску годину 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ II РАЗРЕД  

Редни број Садржај рада 

1.  Поново у школи – правила понашања 

2.  Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

3.  Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу собом 

4.  Од куће до школе- безбедност  

5.  Уређујемо животни простор 

6.  Дечја недеља  6 

7.  Како изгледа мој радни дан? 

8.  Рођенданско стабло 

9.  Како се учи – како ефикасно искористити време за учење 

10.  Уређујемо животни простор 
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11.  Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

12.  Хајде да се договоримо 

13.  Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

14.  Кад настане збрка 

15.  Уређење учионице-пано на тему Зимске радости 

16.  Нека се остваре лепе жеље 

17.  Весело одељењско дружење 

18.  Свети Сава - школска слава 

19.  Наш успех и владање 

20.  Здравље на уста улази 

21.  Уређујемо животни простор 

22.  Обрадуј маму, баку  

23.  Како контролишемо бес? 

24.  Интересује ме- мој хоби 

25.  Мој однос према друговима и другарицама 

26.  Светски дан здрављa (7. април)  

27.  Какву околину желимо - Дан планете Земље (22. април)   

28.  Како да будемо хумани ? 

29.  Припреме за Дан школе 

30.  Разговарамо о породици - Светски дан породице (15. мај)  

31.  Бринем о животињама 

32.  Уређујемо животни простор 

33.  Исти, а другачији 

34.  Препоручио/ла бих другу да прочита за време распуста... 

35.  Шта смо научили у овој школској години? 

36.  Ведар одељењски састанак 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ III  РАЗРЕД  
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Редни број Садржај рада 

1. Поново у школи – промењена правила понашања услед епидемије 

2. Чисто је лепо и здраво  

3. Како изгледа мој радни дан? 

4. Уређујемо паное у учионици-тема Јесен 

5. Дечја недеља 

6. Како се учи – како ефикасно искористити време за учење 

7. Како сарађујемо 

8. Мој портфолио – пратим и бележим своје успехе 

9. Узајамно   поштовање чланова породице 

10. Бринем о својој околини 

11 Погледај у себе- сагледавање личних особина 

12. Зашто су нам потребни витамини ? 

13. Како решити проблем задиркивања? 

14. О својим способностима 

15. Како разрешити конфликт? 

16. Како контролишемо бес? 

17. Нека се остваре лепе жеље 

18. Уређење учионице-пано на тему Зимске радости 

19. Више рада више знања 

20. Мој успех на крају првог полугодишта 

21. Свети Сава – школска слава 

22. Интересује ме- мој хоби 

23. Мој однос према друговима и другарицама 

24. Упознајмо људе са различитим потребама 

25.  Волим да читам 

26. Таленат и успех 

27. Обрадуј маму, баку 

28. Правилна исхрана 
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29. Бринем о животињама 

30. Дан планете Земље 

31. Како да будемо хумани ? 

32. Дан школе 

33. Исти,  а другачији 

34. Препоручио/ла бих другу да прочита за време распуста... 

35. Шта смо научили у овој школској години? 

36. Ведар одељењски састанак 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ IV РАЗРЕД 

 

Редни број Садржај рада 

1. Поново у школи – промењена правила понашања услед епидемије 

2. Чисто је лепо и здраво  

3. Како изгледа мој радни дан? 

4. Уређујемо паное у учионици- тема  Јесен 

5. Дечја недеља 

6. Како се учи – како ефикасно искористити време за учење 

7. Како сарађујемо 

8. Мој портфолио – пратим и бележим своје успехе 

9. Узајамно поштовање чланова породице 

10. Бринем о својој околини 

11 Погледај у себе- сагледавање личних особина 

12. Зашто су нам потребни витамини ? 

13. Како решити проблем задиркивања? 

14. О својим способностима 

15. Како разрешити конфликт? 

16. Како контролишемо бес? 

17. Нека се остваре лепе жеље 
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18. Уређење учионице-пано на тему Зимске радости 

19. Више рада више знања 

20. Свети Сава – школска слава 

21. Мој успех на крају првог полугодишта  

22. Интересује ме- мој хоби 

23. Мој однос према друговима и другарицама 

24. Упознајмо људе са различитим потребама 

25.  Волим да читам 

26. Таленат и успех 

27. Обрадуј маму, баку 

28. Правилна исхрана 

29. Бринем о животињама 

30. Дан планете Земље 

31. Како да будемо хумани ? 

32. Дан школе 

33. Исти,  а другачији 

34. Препоручио/ла бих другу да прочита за време распуста... 

35. Шта смо научили у овој школској години? 

36. Ведар одељењски састанак 

 

 ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ V РАЗРЕД 

1.       Упознавање ученика са правима и дужностима ученика, правилима 

понашања  одељенске заједнице 

2.       Избор одељењског руководства; Одржавање хигијене и епидемиолошка 

безбедност 

3.   Радне навике и како их изградити; како учити и научити 

4.   Како се осећаш у петом разреду? 

5.   Заштита животне средине-локално и глобално 

6.   Помоћ другу; помоћи  једни другима 

7.   Ко су нам данашњи идоли 

8.   Коришћење мобилног телефона и безбедна претрага на интернету 
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9.   Чувајмо пријатељство, најбољи друг и другарица 

10.  Верска и национална толеранција 

11.  Ружне речи, оговарање 

12.  Односи у породици и ван ње 

13.  Насиље у школи и ван ње 

14.  Ненасилна комуникација, када насиља нема нема ни проблема 

15.  Љубав и заљубљеност 

16.  Моје слободно време, спорт 

17.  Шта волим да гледам и да читам 

18.  Каква особа желим да будем 

19.  Ученици имају реч-индивидуални проблеми ученика 

20.  Болести зависности-алкохолизам, наркоманија, клептоманија. Превенција 

21.  Заразне болести и хигијена 

22.  Интернет -добре и лоше стране 

23.  Разлике међу половима 

24.  Шта је хуманост 

25.   Трговина људима ( појам и превентива ) 

26.  Екологија- здраво окружење и одрживи развој 

27.  Моја школа -жеље и очекивања 

28.  Недеља лепих порука, шта ми се свиђа код друга 

29.  Тумачимо понашање у школи 

30.  Сви смо исти, а различити 

31.  Самопоуздање, лични развој ученика 

32.  Помоћ ученицима са слабијим оценама 

33.  Однос према дисциплини и према школској имовини 

34.  Култура опхођења према друговима и старима 

35.  Да ли знам да грешим? 

36.  Екскурзија-планирање и организација 

37.  Утисци са екскурзије 

38.  Правилна исхрана 
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ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ VI РАЗРЕД 

План  рада одељењске заједнице за шести разред (6/1 и 6/2): 

 

 

1. Повратак у школу. Права и дужност ученика, избор одељењског руководства. 

Школски календар и распоред часова 

2. Упознавање ученика са обавезама у шестом разреду и правила понашања у њој. 

(Пожељно и непожељно понашање-утврђивање правила понашања) 

3.  Културна комуникација са наставницима преко вибер група и на осталим 

платформама. Мишљење ученика о дигиталној настави – шта им се свиђа а шта 

не. 

4. Еко изазов 

5. Културне и хигијенске навике поготово  у школи под новим околностима? 

6. Размишљам и штедим? 

7. Заштита животне средине-локално и глобално 

8. Шаљемо лепе поруке (Шта ми се свиђа код друга) 

9. Еко изазов 

10. Правилна исхрана. Здрава храна - квиз 

11. Да ли знам да грешим? 

12. Еко изазов 

13. Помоћ ученицима са слабијим оценама 

14. Моја школа -жеље и очекивања 

15. Шта је хуманост 

16. Екологија- здраво окружење и одрживи развој 

17. Ученици имају реч-индивидуални проблеми ученика 

18. Уређујемо учионицу 

19. Еко изазов 

20. Проблем разједињености у одељењу 

21. Проблем дискриминације 

22. Шта ме брине а шта ме радује 
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23. Како пронаћи мотивацију за рад и смислено учење 

24. Проблем са организацијом времена 

25. Ненасилна комуникација, када насиља нема нема ни проблема 

26. Тема по избору ученика 

27. Час смеха ( вицеви, музика и имитације) 

28. Зашто сам радије на инстаграму и тик току него напољу 

29. Каква особа желим да будем 

30.  Разговори о болестима зависности. Превенција 

31. Свет без насиља 

32. Испричаћу вам нешто лепо 

33. Радо се присећам школских дана ( разговор, анегдоте) 

34. Еко изазов 

35. Тумачимо понашање у школи 

36. Како сам задовољан успехом у шестом разреду 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ VII РАЗРЕД 

 

Садржај рада  

1. Упознавање са календаром рада школе; избор одељењског руководства  

2. Правилник о материјално – дисциплинској одговорности ученика  

3. Еко изазов  

4. Професионална орјентација  

5. Радионица-  Имам право да...  

6. Културне и хигијенске навике  

7. Еко изазов  

8. Професионална орјентација  

9. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја  

10. Међусобни односи ученика у одељењу  

11. Еко изазов  

12. Професионална орјентација  
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13. Здравље-одржавање личне хигијене и хигијене простора, редовна и правилна 

исхрана, најмање осам сати сна, редовна физичка активност, боравак на свежем ваздуху, 

као и услови који се односе на психичко здравље 

14. Здрави стилови живота  

15. Еко изазов  

16. Професионална орјентација  

17. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта  

18. Каква особа желим да будем  

19. Еко изазов  

20. Професионална орјентација  

21. Радионица: „ Друштвене мреже и стварни живот“  

22. Едукативни филм  

23. Еко изазов  

24. Болести зависности- пушење, наркоманија и алкохолизам  

25. Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја  

26. Текућа питања  

27. Еко изазов  

28. Професионална орјентација  

 29. Организовање и извођење екскурзије  

30. Текућа питања  

31. Еко изазов  

32. Професионална орјентација  

33. Едукативни филм по избору  

34. Радионица - Друштвене мреже и стварни живот  

35. Текућа дешавања  

36. Распуст је испред нас  

  

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ VIII РАЗРЕД 

                          План рада одељењске заједнице за осми разред 
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Ред.бр. часа Наставна јединица 

1. Упознавање са календаром рада школе; избор одељењског руководства 

2. Правилник о материјално – дисциплинској одговорности ученика 

3. Еко изазов 

4. Професионална орјентација 

5. Развијање толеранције на различите ставове, особине, навике 

6. Културне и хигијенске навике 

7. Еко изазов 

8. Професионална орјентација 

9. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

10.  Међусобни односи ученика у одељењу 

11. Еко изазов 

12. Професионална орјентација 

13. Болести зависности 

14. Здрави стилови живота 

15. Еко изазов 

16.  Професионална орјентација 
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17.  Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

18.  Каква особа желим да будем 

19.  Еко изазов 

20.  Професионална орјентација 

21. Радионица: „ Друштвене мреже и стварни живот“ 

22. Едукативни филм 

23. Еко изазов 

34.  Професионална орјентација 

25.  Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 

26.  Текућа питања 

27.  Еко изазов 

28.  Професионална орјентација 

29.  Организовање и извођење екскурзије 

30.  Текућа питања 

31.  Еко изазов 

32.  Професионална орјентација 

33.  Колико сам задовољан својим радом и успехом у осмом разреду 
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34.  Завршни испит је испред нас 

35. Упис у средњу школу 

36. Текућа питања 

  

  

  

  

  

6. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ VII И VIII 

РАЗРЕДА 2022/2023. ГОДИНЕ 

Чланови тима: Љиљана Шћекић, Александар Вучетић, Нина Анђић, Никола Прица 

Активности: Начин реализације: Време 

реализације: 

Носиоци 

реализације: 

Планирање рада Креирање акционог плана 

реализације 

Подела задужења 

Септембар 

`22. 

Чланови тима 

Информисање 

свих актера 

школсе о плану 

рада тима за 

школску 

2022/2023. 

Наставничко веће 

Савет родитеља 

Ученички парламент 

Ученици седмог и осмог 

разреда 

Родитељи ученика 

До краја 

септембра `22. 

Чланови тима 

        

Формирање група 

ученика 

Формирати једну групу 

ученика седмог разреда и 

једну групу ученика осмог 

разреда 

Октобар `22. Чланови тима 
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Планирање 

реализације 

радионица 

Избор радионица за 

ученике седмог и ученике 

осмог разреда 

Октобар `22. Чланови тима 

Вођење евиденције Креирање фолдера ПО 

22/23 на Портфолију 

школе и редовно вођење 

евиденције свих 

активности 

Октобар `22. Изабрани члан 

тима уз 

асистенцију 

осталих чланова 

тима 

Реализација 

радионица 

ЧОС 

Ваннаставне активности 

Редовна настава 

Новембар `22. 

– април `23. 

Чланови тима – 

савако за своје 

одељење, 

предметни 

наставници по 

занимањима 

везаним за предет 

Реални сусрети Представљање занимања 

родитеља ученика „Мој 

професионални пут“ 

Представљање средњих 

школа од стране бивших 

ученика наше школе 

Представљање средњих 

школа 

Фебруар – мај 

`23. 

Директор, педагог 

и члановии тима 

Општи 

родитељски 

састанак 

Организовање општег 

родитељског састанка 

(посебно за седми и 

посебно за осми разред) 

Предавање за родитеље (о 

завршном испиту и 

значају ПО), радионица 

Фебруар `22. Изабрани ч ланови 

тима за 7. И 8. 

разред 

Посете и 

презентације у 

школи 

Посете средњим школама 

у граду или презентација 

истих у школи (по 

могућности оних за које 

влада највеће 

интересовање у  нашој 

Март – мај 

`23. 

Директор и 

чланови тима 

задужени за осми 

разред 
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школи) – само ученици 

осмог разреда 

Индивидуални рад 

са ученицима 

Попуњавање Водича 

„Куда после школе 

Анализирање 

способности, особина и 

услова за правилан избор 

средње школе, евентуално 

упућивање у Центар за 

професионалну 

орјентацију. 

Саветодавни рад – само 

ученици осмих разреда. 

Април – мај 

`23. 

  

Сарадња Са другим школа са 

општине и са 

средњим школама 

Током године Чланови тима 

Промоција Промовисање свих 

активности на сајту 

школе, огласним таблама, 

друштвеним мрежама, код 

локалних послодаваца у 

Остружници 

Током године Директор и 

чланови тима 

  

 

7. ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

У току школске 2022/2023. године планирано је да се одржи шест састанакa. Планом 

самовредновања биће обухваћене све области стандарда квалитета рада образовно-

васпитне установе: 

-          кључна област 1 – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

-          кључна област 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

-          кључна област 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
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-          кључна област 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

-          кључна област 5 – ЕТОС 

-          кључна област 6 – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

Емилија Рајић-Матић – директор школе 

Невена Тоскић – педагог 

Јелена Цветковић – професор разредне наставе (координатор Тима) 

Вукица Шћекић – професор српског језика и књижевности (координатор Тима) 

Мира Баранин – професор хемије 

Биљана Шомођа – професор физике 

Ивана Огњановић Антонић - професор разредне наставе 

Љиљана Сушић - професор разредне наставе 

члан Савета родитеља 

члан Ученичког парламента 

 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

- Израда плана рада Тима за самовредновање 

рада школе за школску 2022/2023. годину и 

упознавање колектива са планом и програмом 

- Подела задужења члановима подтимова у 

вези са кључним областима вредновања 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

СЕПТЕМБАР 

- Договор о састављању и спровођењу 

анкете/упитника међу ученицима, наставницима, 

родитељима, члановима Школског одбора из 

договорених области, анализа резултата и 

сачињавање извештаја 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

НОВЕМБАР 
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- Договор о састављању и спровођењу 

упитника, фокус-група међу 

ученицима,  наставницима, родитељима, 

члановима Школског одбора  у оквиру 

договорених области вредновања   

- Припрема и спровођење упитника, питања за 

фокус-групе 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

ЈАНУАР – 

ФЕБРУАР 

-  Прикупљање података из школске 

документације, онлајн упитника, фокус 

група,  обрада  добијених података, анализа 

резултата  и сачињавање извештаја 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

МАРТ – 

АПРИЛ 

- Евалуација рада Тима и степена реализације 

планираних активности 

- Израда Извештаја о самовредновању рада 

школе у школској 2022/2023. години 

- Упознавање колектива са резултатима 

самовредновања у школској 2022/2023. години и 

предложеним мерама за побољшање 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

МАЈ – ЈУН 

- Упознавање Наставничког већа, Школског 

одбора и Савета родитеља са извештајем ТЗС 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

АВГУСТ 

 

8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Опис програма  Циљ сарадње са породицом је непосредна, 

отворена, сарадња са разумевањем, поверењем. 

Сарадња се реализује са циљем најбољег 

интереса ученика. Школа доноси програм кроз 

разумевање друштвеног контекста и 

специфичности породица са којима сарађујемо, 

а на основу примера добре праксе али и 

мањкавости које су евидентирани кроз 

вредновање и самовредновање рада школе. 
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Начини сарадње Поступци остваривања 

програма 

Носиоци 

послова 

Информативни 

  

- индивидуални и групни разговори 

са родитељима 

- развијање система благовременог 

информисања родитеља о битним 

темама 

родитељски састанци - огласне 

табле - упитници за родитеље - 

писани извештаји о напредовању 

ученика у првом разреду 

-индивидуалне и групне 

разговоре са родитељима на 

званичним пријемима и 

посебним разговорима 

- писане информације 

родитељима, писана 

обавештавања, позиви, фото 

документације, упитници о 

разним активностима, 

 - обавештења на огласној табли, 

путем сајта школе 

Родитељски састанци на сваком 

класификационом периоду и по 

потреби 

Одељењске 

старешине 

наставници 

Директор 

педагог 

Саветодавни 

  

- индивидуални разговори 

Садржај ће се реализовати кроз: - 

запажања наставника о раду 

ученика ( педагошке свеске), 

запажање наставника и 

запослених о понашању ученика 

и континуирано обавештвање 

родитеља о томе, праћење 

изостајања ученика, саветодавни 

разговори са стручним 

сарадником 

Одељењске 

старешине 

наставници 

Директор 

педагог 
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Едукативни облик 

  

родитељски састанци на нивоу 

одељења и разреда - радионице за 

родитеље на нивоу одељења или 

разреда или циљне групе - учешће 

родитеља у образовно-васпитном 

раду 

Садржај ће се реализовати кроз: - 

тематска предавања  према 

интересовањима родитеља и у 

односу на узраст ученика  ( радне 

навике, концентрација, 

ненасилна комуникација) 

- учешће у реализацији појединих 

часова у виду представљања 

својих занимања - учешће на 

радионицама у оквиру 

реализације појединих часова 

(професионална оријентација) 

- учешће у организацији 

прослава, хуманитарних акција 

посета неким важним 

институцијама 

(организација уколико раде у 

поменутим институцијама) 

 - анкете о самовредновању 

школе - укључивање родитеља у 

пројекте школе 

Одељењске 

старешине 

наставници 

Директор 

педагог 

Учешће 

- израда и реализација ИОП-а са 

родитељима ученика са сметњама у 

развоју, напредовању - учешће 

родитеља у стручним тимовима које 

формира директор по потреби - 

учешће као евалуатори 

образовноваспитног рада и 

квалитета рада установе - учешће 

родитеља у креирању развојног 

плана 

Писање заједничког педагошког 

профила за ученике којима је 

потребна помоћ и подршка 

Праћење напредовања ученика у 

раду код куће и у школи (ученици 

са ИОП-ом) 

Укључивање родитеља деце у 

тимове које школа формира 

Учешће у самовредновању рада 

школе кроз анкете, 

интервјуе,фокус групе 

Учешће у реализацији развојног 

плана школе 

Одељењске 

старешине 

наставници 

Директор 

педагог 
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9. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 2022/2023. ГОДИНЕ 

За наредни период школа ће као и претходних година наставнити активну редовну 

сарадњу и посете:  

ИНСТИТУЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ:  

1. Министарство просвете:  

• стручно усавршавање запослених  

• савети у виду стручних мишљења  

2. Министарство здравља:  

• сарадња у спровођењу мера за заштиту развоја и здравља ученика  

3. Министарство унутрашњих послова:  

• мере везане за безбедност, васпитање и образовање ученика (едукација о 

саобраћају)  

• прибављање података о казненој евиденцији која се односи на запослене у школи  

• сарадња која се односи на заштиту имовине школе и реализацију манифестација  

• предавања о темама значајним за развој деце  

4. Министарство за заштиту животне средине  

• Спровођење конкурса на тему заштите животне средине и васпитних мера која 

налажу  

• Акција – прикупљање старе, одбачене хартије  

5. Институт за јавно здравље 

  

6. Министарством саобраћаја; 

  

ИНСТИТУЦИЈЕ НА НИВОУ ГРАДА:  

  

7. Градски секретаријат за образовање:  

• Редовна реализација свих акција које организује Секретаријат за образовање са 

свим надлежних институцијама, удружењима, организацијама  

8. Градски Секретаријат за заштиту здравља:  

• Редовна размена информација значајних за здравље ученика и реализација 

организованих акција  

• Спровођење наложених мера везаних за епидемију  
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• Саветодавна  

9. Градски Секретаријат за спорт и омладину:  

• Реализација редовних и годишњих такмичења  

10. Секретаријат за саобраћај  

• Спровођење свих едукативних мера које организује надлежна институција, а тичу 

се образовања ученика као учесника у саобраћају  

• Редовно спровођење мера везаних за безбедност ученика – обнављање и 

постављање сигнализације  

11. Градски секретаријат за културу  

• Сарадња посете акцијама које организује Секретарија за културу  

12. Градско зеленило  

• Уређење и оплемењавање екстеријера школе – редовно обнављање 

13. Градска просветна инспекција  

• Редовна контрола  

• Стручна и саветодавна сарадња  

14. Национална служба за запошљавање  

• Информисање поводом потребе за стручним кадром  

• Информисање ученика о избору занимања 

  

ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА – ОПШТИНА ЧУКАРИЦА:  

15. Сарадња са „Пословним простором“ Општине Чукарица  

·       „Пословни простор“ Општине Чукарица  

16.. Сарадња са Спортским савезом Општине Чукарица  

·       Сва такмичења која савез организује током године  

17. Сарадња са Културним центром Општине Чукарица  

·       Праћење културних манифестација по програму центра  

18. Сарадња са органима локалне самоуправе надлежним за послове комуналне 

делатности: 

19. Сарадња са Седмим домом Здравља“ Др Сима Милошевић“  

·       Спровођење редовних систематских прегледа  

·       Прегледа физијатра  
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·       Предавање педијатра ученицима о актуелним темама на позив школе  

·       Сарадња са надлежним психологом у Дому здравља 

·       Спровођење акције „Нега зуба“  

·       Предавања надлежних лица на тему: Правилна исхрана, здравље, хигијена, извори 

опасности на психичко здравље, информисање о штетности...  

20. Сарадња са Црвеним крстом Општине Чукарица према следећем програму:  

Редовна сарадња са Општином Чукарица у реализацији манифестација школе:  

• Приредба за прваке  

• Спонзорисање представе поводом Новогодишњих празника  

• Дан школе  

Организација сарадње са медијима уз помоћ представника за медије Општине Чукарица  

21. Сарадња са Центром за професионалну оријентацију за посебно обдарене 

ученике школе  

• Тестирање, обука, предавање  

22. Сарадња са Техничком школом, Железник  

Реализација Професионалне оријентацијe ученика осмих разреда  

23. Сарадња са школом „Mилоје Павловић”  

• Тестирање ученика, заједничке радионице, реедукаторски рад са ученицима наше 

школе којима је помоћ потребна  

24. Сарадња са Храмом Светог Николаја у Остружници  

• Реализација часова веронауке  

• Реализација школске славе „Свети Сава“  

25. Редовне посете следећим институцијама од националног значаја:  

• Народни музеј  

• Галерија „Академија наука“  

• Народно позориште 

• Етнографски музеј  

• Музеј „Никола Тесла“  

• Сајам књига  

• Золошки врт  

• Позоришта у Београду  
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26. Сарадња са „Заводом за психофизичке поремећаје и говорну патологију“  

• Проблеми ученика у говору – помоћ  

27. Сарадња са Заводом за унапређење образовања и васпитања  

28. Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања  

29. American Corner  

*Сарадња и планиране посете биће реализоване у складу са здравственом 

ситуацијом у земљи. 

 

10. ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ 

 План екскурзије и излета од I до IV разреда 

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. 

Садржаји екскурзије којима се постављени циљеви и задаци реализују: 

- уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

одлика Републике Србије (рељеф мога краја: равница, брдо, планина, река, бара...) 

- посета заштићеним природним подручјима (Специјалног резервата природе Обедска 

бара); 

- посматрање карактеристичних биљака и животиња (Обедска бара је једно од ретких 

још очуваних плавних ритских подручја са специфичностима као што су столетне 

мешовите шуме храста лужњака, колоније птица мочварица и бројне природне 

реткости.); 

- упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак 

манастира Фенек, истаћи повезаност са иторијом наше школе: После пропасти Првог 

српског устанка 1813. у њему су месец дана боравили вожд Карађорђе и његов син 

Алекса, о чему постоји и спомен плоча.); 

- обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (Обилазак 

фарме мангулица и мини – ергеле коња); 

- развијање способности оријентације у простору и времену (игровне активности). 
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 Планирани обухват ученика: свих осам одељења од 1. до 4. разреда (најмање 60% 

ученика истог разреда, изузетно за 60% ученика одељења) 

 Носиоци предвиђених садржаја и активности: директор школе Емилија Рајић Матић, 

стручни вођа пута, одељењске старешине млађих разреда 

 Трајање екскурзије: 1 дан 

Путни правци: Остружница- Обедска бара- Фенек- Јаково- Бојчинска шума- 

Остружница 

Техничка организација: обавиће се у складу са Правилником o организацији и 

остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи "Службени гласник РС", 

број 30 од 25. априла 2019. након што Савет родитеља да сагласност на програм 

екскурзије. 

Додатни услови: Сви ученици једног одељења треба да буду на истом нивоу у аутобусу 

заједно са својим учитељем, као и у ресторану ако ученици ручају, о чему ће одлучити 

Савет родитеља 

Начин финансирања: Екскурзију финансирају родитељи ученика након потписивања 

сагласности. Савет родитеља одређује накнаду за бригу о деци. 

Излети и посете у школској 2022/2023. години: У складу са могућностима 

организоваће се обилазак неких од знаменитости и занимљивости Београда: Ботаничка 

башта, Ада Циганлија, Калемегдан, Кошутњак, музеји (Народни музеј, Музеј савремене 

уметности, Музеј илузија, Музеј ваздухопловства, Музеј науке и технике, Конак кнеза 

Милоша, Етнографски музеј, Природњачки музеј, Конак књегиње Љубице, Војни музеј, 

Педагошки музеј...), Јавни акваријум и тропикаријум, Дечји културни центар Београд, 

Културни центар Чукарица, Културни центар Раковица, Пионирски град, цркве и друге 

знаменитости Београда, манифестације намењене деци млађег школског узраста (Сајам 

књига, Сајам науке, Дечји филмски фестивал...), посете позориштима и биоскопима. Ту 

су и занимљиви садржаји у околини Београда: фарма Стари Тамиш, салаш Стремен, 

Етно кућа Купиново, археолошко налазиште у Винчи, Огледно добро „Радмиловац“, 

Засавица. 

План наставе у природи од II  до IV разреда 

 Циљеви наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 

организовања и коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу; 

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 

заштити природе; 
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– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 

вредностима; 

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно 

региона који се обилази. 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање 

интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 

животне средине и изграђивање еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте 

места и околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге о себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што 

чешћи боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 
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– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

 

 Садржаји наставе у природи којима се постављени циљеви и задаци реализују: 

Брзеће, у подножју Копаоника је на идеалној надморској висини од 1.100 метара, што 

одговара оптималним условима за бављење спортским активностима и рекреацијом у 

циљу побољшања и очувања здравља ученика. Чист ваздух, разноликост терена и 

оптимална надморска висина представљају изузетно повољно природно окружење за 

боравак и вежбање. 

*Пешачки излети (споменик Мрамор, село Брзеће, река Топлица, воденице, 

поточаре...можда  водопад Јеловарник, народно светилиште Метође) 

*Рекреација у природи и спортске активности, Ђура парк. 

*Анимација и забавни програм. 

*Реализоваће се садржаји из свих наставних предмета са акцентом на упознавању 

географских карактеристика краја, флоре и фауне и етнографским карактеристикама 

подручја. 

*У складу са периодом реализације (мај), наставници разредне наставе ће саставити 

програм који ће реализовати: садржаје наставе, спортско-рекреативне и културне 

активности, вечерње програме и др. 

Планирани обухват ученика: ученици 2, 3. и 4. разреда (најмање 80% ученика истог 

разреда, изузетно за 60% ученика одељења) 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: директор школе Емилија Рајић Матић, 

стручни вођа пута, одељењске старешине 2,3. и 4. разреда 

Трајање наставе у природи: 7 дана 

Путни правци: Остружница- Брзеће- Остружница 

Техничка организација: обавиће се у складу са Правилником o организацији и 

остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи "Службени гласник РС", 

број 30 од 25. априла 2019. након што Савет родитеља да сагласност на програм наставе 

у природи. 

Додатни услови: Сви ученици једног одељења треба да буду на истом нивоу у аутобусу 

заједно са својим учитељем, у смештају да буду на истом спрату, а максималан број 

кревета у собама -пет. 

Начин финансирања: Наставу у природи финансирају родитељи ученика након 

потписивања сагласности. Савет родитеља одређује накнаду за бригу о деци. 

План екскурзије V и VI разреда 

Циљеви: 
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Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа, као и рекреативно-здравствена активност ученика. 

Образовно-васпитни и здравствени задаци: 

-упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, 

географским, урбанистичким карактеристикама овог дела Србије и елементима садржаја 

који су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета, 

-уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, 

-развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика, 

-развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљаја 

Једнодневна екскурзија. 

Полазак из Остружнице - Нови Сад (обилазак) - Петроварадин - Сремски Карловци - 

Фрушка гора - повратак. 

 

 План екскурзије VII и VIII разреда 

Циљеви екскурзије: 

Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, као и рекреативно - 

здравствена активност ученика. 

Образовно-васпитни и здравствени задаци: 

-упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, 

географским, урбанистичким карактеристикама овог дела Србије и елементима садржаја 

који су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета,  

-уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, 

-развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика, 

-развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних 
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доживљаја 

Трајање екскурзије: 2 дана 

У подстицању интересовања за нова сазнања, у развијању љубави према природи и 

потребе њене заштите, усвајању знања према културном наслеђу и неговању верске 

традиције, развијању позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, као и у неговању људске солидарности, хуманизма, другарства и 

пожртвованости, планиранa je маршрутa (у зависности од могућности испуњења 

очекиваног садржаја): 

Археолошко налазиште “Виминацијум” - Голубац - Лепенски вир - Доњи Милановац - 

Ђердап - Сребрно језеро 

11. ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе''  

Име и презиме Сандра Куљић 

Радно место Наставник математике 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 
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Присуство и 

дискусија 

на  предавањима 

који ће се 

одржати у 

установи 

веће септемба

р - 

август 

присуство и 

излагање 

Записници са 

седница Већа 

Угледни час 

Питагорина 

теорема, 

правоугли 

троугао 

Стручно 

веће 

природн

их наука 

октобар 

 2022. 

коорганизац

ија и 

спровођење 

  

 Записник 

Стручног 

актива, 

свеска 

Акције и 

манифестаци

је, есДневник 

Такмичење  из 

математике - 

школско 

општинско,градс

ко 

Стручно 

веће 

природн

их наука 

 У току 

школске 

године  

организација 

и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива 

Мислиша – 

такмичење из 

математика 

Стручно 

веће 

природн

их наука 

Март 

2023. 

  

организација 

и спровођење 

  

Записник 

Стручног 

актива 

Присуство 

огледним, 

угледним и 

редовним 

часовима 

    

септемба

р – 

август 

  

присуство и 

дискусија 

  

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Стручно 

усавршава

ње ван 

установе 

Државни 

семинар 

математичара 

ДМС 

Јануар 

2023 

    Државни 

семинар 

математичар

а 

ДМС 
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387 Стратегије 

решавања 

математичких 

задатака 

У току 

школске 

године 

    387 

Стратегије 

решавања 

математички

х задатака 

Он лине 

семинари 

У току 

школске 

године 

    Он лине 

семинари 

Семинар у 

организацији 

школе за све 

запослене 

У току 

школске 

године 

    Семинар у 

организациј

и школе за 

све 

запослене 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ „Карађорђе“ 

  

Име и презиме Љубица Чорбић 

Радно место Наставник српског језика 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2022/2023. год. 
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Стручно 

усавршав

ање 

у 

установи 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

 Присуство 

и дискусија 

на  предава

њима која 

ће се 

одржати у 

установи; 

Семинари у 

оквиру 

школе 

Одељењс

ко/ 

Наставни

чко веће  

Током 

школске 

године 

  

Присуство и 

излагање  

Записници са 

седница Већа  

 Посете 

угледним, 

огледним 

часовима и 

редовним 

часовима 

 Стручна 

већа 

природн

их и 

друштве

них 

наука 

Током 

школске 

године 

  

Присуство и 

дискусија  

 Записник Стручног 

већа и есДневник 

васпитно – 

образовног рада 

 

Координато

р и  рад у 

Тимовима 

Тимови  Током 

школске 

године 

Присуство и 

дискусија  

 Записници Тимова 

 Такмичење 

„Књижевна 

олимпијада

“ 

 Стручно 

веће 

друштве

них 

наука 

Друго 

полугоди

ште 

 

коорганизаци

ја и 

 спрово

ђење 

  

Записник Стручног 

актива, свеска 

Акције и 

манифестације, 

есДневник 
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Такмичење 

из Српског 

језика и 

језичке 

културе 

Стручно 

веће 

друштве

них 

наука 

  

 Друго 

полугоди

ште 

коорганизаци

ја и 

 спрово

ђење  

 Записник Стручног 

актива, свеска 

Акције и 

манифестације,  ес

Дневник 
 

  

 

      

Посета Сајму 

књига 

Стручно веће 

друштвених 

наука 

октобар 

2022. 

коорганизација и 

 спровођење 
 

Записник 

Стручног актива, 

свеска Акције и 

манифестације, 

есДневник 

Угледни час у 

корелацији са 

наставом 

ликовне 

културе  

Стручно веће 

друштвених 

наука 

новембар

 202

2. 

коорганизација и 

спровођење 
 

 Записник 

Стручног актива, 

свеска Акције и 

манифестације, 

есДневник 

 
Вебинари за 

просветне 

раднике 

Вебинар током 

шолске 

године 

присуство Уверење 
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Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 К1 - П3 

 833 - Републички 

зимски семинар 

јануар 

2023. 

3 дана 

– 

24 

бода  

присуство   Уверење 

–                         

 Друштво за 

српски језик и 

књиженост Србије 

 К1 - П3 

827 - Ка 

савременој 

настави српског 

језика и 

књижевности II 

  1 дан 

– 

8 

бодова 

 присуство  Уверење 

–                         

 Друштво за 

српски језик и 

књиженост Србије 
 

 Промоција 

уџбеника, 

вебинари, 

семинари 

 по 1 

бод  

присуство         Потврда 

  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 
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Назив установе ОШ „Карађорђе“ 

Име и презиме Љиљана Шћекић 

Радно место Наставник енглеског језика 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

  

Ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

Време Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

  

 Документ 

у установи 

који 

доказује 

реализаци

ју 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма која ће се 

одржати у 

установи 

Одељењск

о/ 

Наставнич

ко веће 

  

Током 

школске 

године 

Присуство и 

излагање 

Записници 

са седница 

Већа 

Посете 

угледним, 

огледним 

часовима и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвени

х наука 

Током 

школске 

године 

Присуство и 

дискусија 

Записник 

Стручног 

већа и 

есДневник 

васпитно – 

образовног 

рада 
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Огледни час из 

енглеског 

језика 

Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвени

х наука 

   септемб

ар 

организација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

већа 

друштвени

х наука и 

есДневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Рад у 

Тимовима 

Тимови  Током 

школске 

године 

Координисањ

е, присуство 

и дискусија 

Записници 

Тимова 

 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Назив 

стручног 

усавршавања 

Време Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало...) 

  

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Семинари у 

организацији 

школе 

Током 

године 

присуство и 

дискусија 

  

Потврда 

ЕЛТА 

конференција 

мај 

2023. 

присуство и 

дискусија 

Потврда 
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Вебинари, 

промоције 

уџбеника 

Током 

године 

присуство и 

дискусија 

Потврда 

  

 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД. 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Нина Анђић 

Радно место наставник биологије 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

  

  

  

  

Назив стручног 

усавршавања 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањима 

који ће се 

одржати у 

установи  

Веће  Август-

септембр

а  

Присуство, 

дискусија  

Записници 

са седница 

Већа  
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Угледни час-  

Индија(географи

ја, биологија  
 

Стручно 

веће 

природни

х наука  

Октобар  организација 

и 

спровођење  

Присуство, 

дискусија  
 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада  

Школско 

такмичење  из 

биологије- 

школско, 

општинско, 

градско  

стручни 

актив  

Фебруар, 

април, 

мај  

организација 

и 

спровођење  

Записник 

Стручног 

актива  

Руководилац 

Тима за заштиту 

животне средине  

Стручни 

тим  

током 

школске 

године 

-руковођење  

-

организација  
 

Записник 

Стручног 

тима  

 

Стручно 

усавршавањ

е  

ван 

установе  

назив 

стручног 

усавршавањ

а  

време  

начин учествовања  

(присуство, излагање, 

ауторство, координисање,  

вођење, остало...)  

Документ 

који доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата,  

потврде/увере

ња и ко га је 

издао  

Семинар 

Српског 

биолошког 

друштва  

  

  
присуство и активно учешће  

  

  

  

Теме 

стручних 

трибина које 

ће 

организовати 

ЗУОВ- 

трибина на 

тему Зелени 

задатак на 

сваком часу  

континуира

но током 

школске 

године  

                                        присус

тво и активно учешће  

потврда  
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Семинар на 

тему 

Примењена 

екологија – 

од примене 

до промене 

који 

организује 

ЗУОВ  

континуира

но током 

школске 

године  

присуство и активно учешће  потврда  

Семинар у 

организацији 

школе за све 

запослене  

  

У току 

школске 

године  

  

присуство и активно учешће  

  

Потврда  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ „Карађорђе“ 

Име и презиме Ђорђе Виленица 

Радно место Наставник верске наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 



224 
 

 Присуство и 

дискусија 

на  предавањим

а која ће се 

одржати у 

установи 

Одељењско/ 

Наставничк

о веће  

Током 

школск

е 

године  

Присуство и 

излагање   

Записници 

са седница 

Већа  

Посета 

угледним и 

огледним 

часовима,и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних  

и 

друштвених 

наука  

Током 

школск

е 

године  

Присуство-

дискусија  

Записник 

стручног 

већа и 

есДневник-

васпитно 

образовано

г рада  

Рад у  

Тимовима 

  

Тим Током 

школск

е 

године  

Присуство-

дискусија  

Записник 

Тимова 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Промоција 

уџбеника, 

вебинара, 

семинара 

у  току 

школске  

године  

Присуство   Потврда 
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ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД. 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Славица Вучковић 

Радно место наставник грађанског васпитања 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

  

  

  

  

Назив 

стручног 

усавршавањ

а 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало...) 

документ 

у 

установи 

који 

доказује 

реализац

ију 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањ

има која ће се 

одржати у 

установи 

Одељењск

о/ 

Наставнич

ко веће  

Током 

школске 

године  

присуство и 

дискусија   

Записниц

и са 

седница 

Већа  

Посета 

угледним и 

огледним 

часовима,и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природни

х  и 

друштвен

их наука  

Током 

школске 

године  

Присуство, 

дискусија  

Записник 

стручног 

већа и ес-

дневник 

васпитно 

образован

ог рада  
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Члан Тима за 

професионал

ни развој  

Стручни 

тим  

током 

школске 

године 

присуство,учество

вање у 

активностима 

тима, 

дискусија  

Записник 

Стручног 

тима  

Извођење 

угледног/ 

огледног 

часа 

Стручно 

веће  

Прво 

полугоди

ште 

реализација Записник 

стручног 

већа  

  

Стручно 

усавршавање  

ван установе  

назив стручног 

усавршавања  

време  начин 

учествовања  

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање,  

вођење, 

остало...)  

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата,  

потврде/уверења и 

ко га је издао  

Семинар „Развијање 

способности за 

асертивну 

комуникацију у 

функцији сазревања 

личности 

ученика/детета“ 

  Август 

2022 

присуство и 

активно учешће  

  Уверење 

Семинар у 

организацији школе за 

све запослене  

  

У току 

школске 

године  

  

присуство и 

активно учешће  

  

 Уверење 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ „Карађорђе“ 

Име и презиме Јелена Цветковић 
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Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Предавања 

колега 

Стручна 

већа од 1. 

до 4. 

разреда 

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничк

о веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни часови 

колега 

Часови и 

Стручна 

већа 

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Стручно веће 2. 

разреда 

Стручно 

веће 

током 

године 

присуство Записници 

Стручног 

већа 2. 

разреда 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

тим Током 

године 

координисање Записници 

тима 

Тим за културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 
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Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошко

м ситуацијом 

Стручно 

веће 

током 

године 

организација, 

реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестац

ије, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 

Угледни 

час:српски језик: 

Коњ и магарац, 

народна басна - 

обрада 

Час и 

Стручно 

веће 

У току 

године 

припрема и 

реализација 

Записник 

Стручног 

већа 2. 

разреда 

Вебинари за 

просветне 

раднике 

 вебинар током 

године 

присуство уверење 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Теме 

стручних  скуп

ова и програма 

сталног 

стручног 

усавршавања 

које ће 

организовати 

ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 
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Семинар у 

организацији 

школе за све 

запослене  

У току 

школске 

године 

присуство и 

активно 

учешће 

Уверење 

Одељењске 

заједнице и 

инструменти за 

рад 

одељењског 

старешине, 

ОШ „Гаврило 

Принцип“ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Свако дете је 

важно – 

подршка 

ромској деци за 

успешно 

школовање, 

ЦИП-Центар за 

интерактивну 

педагогију 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Водич кроз 

инклузивно 

образовање, 

ОКЦ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Дидактички 

материјал и 

апликације за 

развој пажње и 

вештина 

читања и 

писања 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

НТЦ и рана 

музичка 

стимулација 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 
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Практични 

приступи у 

раду са 

ученицима са 

потешкоћама у 

учењу – 

дислексија, 

дисграфија, 

дискалкулија, 

Oсновна школа 

"Јован Стерија 

Поповић" 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

НТЦ систем 

учења – развој 

креативног и 

функционалног 

размишљања, 

Савез учитеља 

Републике 

Србије 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Израда 

анимација и 

квиза у Скречу, 

Образовно 

креативни 

центар 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Како 

приближити 

математику 

деци и 

ученицима 

кроз 

математичке 

игре, Основна 

школа "Краљ 

Петар I" 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 
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Праћење, 

вредновање и 

подстицањe 

напредовања 

ученика у 

складу са 

образовним 

стандардима и 

исходима 

учења, 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Оригами у 

настави 

Друштво 

учитеља 

Београда 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Даровито дете 

у разреду – од 

скривеног 

талента до 

ИОП-а 3 - 

онлајн 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

          

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Ивана Миладиновић 
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Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Тематски дани 

Припрема и 

анализа 

Стручно 

веће  наставн

ика разредне 

наставе 

1.разреда  

током 

године 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 1. 

разреда 

Предавања 

колега 

Стручна већа 

од 1. до 4. 

разреда 

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничко 

веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна већа 

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Тим за 

инклузију 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 
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Стручно веће 

1. разреда 

Стручно веће током 

године 

присуство Записници 

Стручног 

већа 1. 

разреда 

Тим за 

културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 
 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

педагошког 

колегијума 
 

Тим за 

професионалн

и разво 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 
 

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошк

ом ситуацијом 

Стручно веће током 

године 

организациј

а, 

реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестац

ије, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 

  Угледни час: 

српски језик: 

Лепо 

понашање – 

разговорне, 

ситуационе и 

језичке игре- 

Језичка 

култура 

Час и 

Стручно веће 

септемб

ар 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 1. 

разреда 
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  Вебинари за 

просветне 

раднике 

  током 

године 

присуство уверење 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Теме 

стручних  скупова и 

програма сталног 

стручног 

усавршавања које ће 

организовати ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Семинари ЗУОВ - а током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023.ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 
 

Име и презиме Снежана Ковачевић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023.год. 
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Стручно 

усавршава

ње 

у установи Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време 

начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Предавања 

колега 

Стручна 

већа од 1. до 

4. разреда  

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничк

о веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна 

већа  

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

 

  
Стручно 

веће  3.разреда 

Стручно 

веће 

током 

године 

вођење-

записничар 

Записници 

Стручног 

већа3. 

разреда 

Тим за 

заштиту деце 

од насиља, 

злостављања, 

изанемаривањ

а и 

дискриминаци

је 

тим 
 

током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирање 

података и 

др.(вођење 

записника) 

 

записника) 
 

Записници 

тима 
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Тим за 

културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

 

  

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошк

ом ситуацијом 

Стручно 

веће 

током 

године 

организациј

а, 

реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестаци

је, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 
 

Угледни 

час:Збирне 

именице  

 

 
 

Час и 

Стручно 

веће 

септемб

ар 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 

3.разреда 

 
Вебинари за 

просветне 

раднике 

 
током 

године 

присуство уверење 

 
Тим за 

Инклузивно 

обтразовање 
 

Састанци-

тим 
 

током 

године 

присуство Записници 

тима 

 
Предавање 

Како помоћи 

детету да 

промени своје 

понашање 

Стручно 

веће  3.разре

да 
 

октобар припрема и 

реализација 
 

Записници 

Стручног 

већа 

3.разреда 

 
Тим за 

самовреднова

ње рада школе 
 

тим током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирање 

података и 

др 

Извештаји 

тима 
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Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 

Теме 

стручних  скупова и 

програма сталног 

стручног 

усавршавања које ће 

организовати ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Семинари ЗУОВ - а током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Биљана Шомођа 

Радно место Наставник физике 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2022/2023. год. 
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Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручн

и актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма држаним у 

установи 

веће септемба

р - август 

Присуство и 

излагање 

Записници са 

седница Већа 

Одржавање 

угледног часа и 

посете 

угледним и 

огледним 

часовима 

веће септемба

р - јун 

Излагање, 

присуство и 

дискусија 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Такмичење из 

физике 

Стручн

о веће 

фебруар коорганизаци

ја и 

спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и свеска 

Акције и 

манифестације 

Стручно 

усавршава

ње 

ван 

установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увере

ња и ко га је 

издао 
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815-Републички семинар 

о настави физике 

Мај 2023. 

3 дана – 

24 

бодова 

присуство Уверење 

–                         

 Друштв

о физичара 

Србије 

        

  Међународна 

конференција о настави 

физике и сродних наука 

Октобар 

2022. -8 

бодова 

присуство Уверење 

–                         

 Друштв

о физичара 

Србије 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Мира Баранин 

Радно место Наставник хемије 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње у 

установи 

Стручно 

усавршава

ње у 

установи 

Ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

Време Начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

Документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 
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 Присуство 

и дискусија 

на 

предавањим

а која ће се 

одржати у 

установи 

Одељенско 

/ 

Наставничк

о веће  

Током  

школске  

године  

Присуство и 

дискусија  

Записници са 

седница већа  

 Посета 

угледним и 

огледним 

часовима,и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних  

и 

друштвени

х наука  

Током 

школске 

године  

Присуство-

дискусија  

Записник 

стручног 

већа и 

есДневник-

васпитно 

образованог 

рада  

 Рад у 

Тимовима 

Тимови  Током 

школске  

године  

Присуство и 

дискусија  

Записници  

Тимова 

 Такмичење 

из Хемије за 

ученике 7. и 

8. разреда 

Стручно 

веће 

природних 

наука  

Друго  

полугодиш

те 

коорганизац

ија и 

спровођење  

Записник 

стручног 

актива,свеска 

,Аккције и 

манифестаци

је, 

есДневник  

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује реализацију, 

сертификата,односно 

број потврде/уверења и 

ко га је издао 
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 Семинари у 

организацији 

школе 

у току 

школске 

године  

 Присуство  Потврда 
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ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 
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Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Невена Тоскић 

Радно место Школски педагог 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Предавање- 

„Организациј

а рада на 

почетку 

школске 

године“ 

 

Наставничк

о веће 

 

26.8.2022

. 

Организација, 

реализација 

 Записник 

са састанка 

Предавање- 

„Обавезе 

наставника, 

одељењских 

старешина 

током 

школске 

године“ 

 

Наставничк

о веће 

 

31.8.2022

. 

 Организација, 

реализација 

 Записник 

са састанка 

 Посета и 

анализа 

огледних и 

угледних 

часова 

стручна већа   током 

године 

 Учешће, 

анализа 

 Записници 

стручних 

већа 
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Присуство 

предавањима 

других колега 

на Стручним 

већима 

 Стручна 

већа 

 током 

године 

 Учешће, 

анализа 

 Записници 

стручних 

већа 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало...) 

Документ који 

доказује реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и ко 

га је издао 

 Семинари у 

организацији 

педагошког 

друштва 

   присуство  сертификат 

 Семинар у 

организацији 

установе 

   присуство  сертификат 

  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 
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Име и презиме  Снежана Брковић 

Радно место Наставник ликовне културе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањим

а која ће се 

одржати у 

установи 

Семинари у 

оквиру школе 

Одељењско/ 

Наставничк

о веће  

Током 

школск

е 

године  

Присуство и 

излагање   

Записници 

са седница 

Већа  

 Промоција 

уџбеника, 

вебинари, 

семинари 

 
у току 

године 

присуство    Потврда  

Рад у Тимовима Тимови  Током 

школск

е 

године  

Присуство и 

дискусија  

Записници 

Тимова 
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назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Изложба 

ликовних 

радова ученика 

  

Септембар  Излагање у холу 

школе 

Сајт школе 

  

  Обележавање  

Дечје недеље 

  

Изложба 

ликовних 

радова ученика 

  

 Oктобар  Излагање у холу 

школе 

Записник Тима за 

културне 

активности 

Сајт школе 

  

  Угледни час у 

корелацији са 

наставом 

српског језика и 

књижевности 

Новембар 

 

  

  

 

  

Коорганизација 

и спровођење 

Стручно веће 

друштвених наука 

 Записник 

Стручног актива, 

свеска Акције и 

манифестације 

  Изложба 

ликовних 

радова ученика 

  

Новембар Излагање у холу 

школе 

Сајт школе 
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  Тематски час „ 

Нова година“ 

  

Децембар Изложба 

ликовних радова 

  

Сајт школе 

  

  Изложба 

ликовних 

радова ученика 

теме: „Зима“ 

и „Нова година“ 

Децембар Излагање у холу 

школе 

  

  

Записник Тима за 

културне 

активности 

Сајт школе 

  

  Обележавање 

школске славе 

„Свети Сава“ 

  

Изложба 

ликовних 

радова поводом 

школске славе 

„Свети Сава“ 

  

Јануар Излагање у холу 

школе 

Записник Тима за 

културне 

активности 

Сајт школе 

  

  Изложбе 

ликовних 

радова 

  

Фебруар,март Излагање у холу 

школе 

Записник Тима за 

културне 

активности 

Сајт школе 

  

  Изложбе 

ликовних 

радова 

поводом Ускрса 

Април Излагање у холу 

школе 

Сајт школе 
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  Обележавање 

Дана школе 

учешће у 

реализацији, 

изложба 

ликовних 

радова ученика 

  

Мај Излагање 

  

Записник Тима за 

културне 

активности 

Сајт школе 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

  

  

  

Учешће на 

ликовним 

конкурсима 

и сарадња са 

часописом за 

подстицање 

дечјег 

стваралаштва 

“Табла“ 

Током 

школске 

године 

Излагање 

  

  

  

Сајт школе 

  

  Посете  

установама  

културе 

Посета музеју и  

изложбама 

  

Током 

школске 

године 

координисање, 

вођење 

Записник Тима за 

културне 

активности 

Сајт школе 

  

  Семинар 

1095 

Школа 

керамике 

„Пријатељи 

деце општине 

Нови Београд“ 

Током 

школске 

године 

присуство и 

активно учешће 

Потврда 
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  Семинар у 

организацији 

школе за све 

запослене 

У току 

школске 

године  

  

  

присуство и 

активно учешће 

Потврда 

  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ „Карађорђе“ 

Име и презиме Маја Јовић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Предавања 

колега 

Стручна 

већа од 1. 

до 4. 

разреда 

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставнич

ко веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничк

ог већа 
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Угледни часови 

колега 

Часови и 

Стручна 

већа 

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

Педагошког 

колегијума 

Стручно веће 2. 

разреда 

Стручно 

веће 

током 

године 

вођење Записници 

Стручног 

већа 2. 

разреда 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

тим Током 

године 

координисање Записници 

тима 

Тим за културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

Тим за раззвој 

школског 

програма 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

  

Тима за 

самовредновање 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

(прикупљање 

података, 

анализа...) 

Записници 

тима 

  

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошко

м ситуацијом 

Стручно 

веће 

током 

године 

организација, 

реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестац

ије, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 
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Угледни час Час и 

Стручно 

веће 

У току 

године 

припрема и 

реализација 

Записник 

Стручног 

већа 2. 

разреда 

Тематски дан Час и 

Стручно 

веће 

током 

године 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа првог 

разреда 

Вебинари за 

просветне 

раднике 

 вебинар током 

године 

присуство уверење 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Теме 

стручних  скуп

ова и програма 

сталног 

стручног 

усавршавања 

које ће 

организовати 

ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Дислексије и 

дисграфије - 

превенција, 

рано 

откривање и 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 
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модели рада- 

242, К2, П1 

Водич кроз 

инклузивно 

образовање, 

ОКЦ- 231, К3, 

П1 или 

Инклузија – од 

педагошког 

профила до 

вредновања и 

оспособљавањ

а кроз праксу-

1109, К3, П1 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

НТЦ систем 

учења – развој 

креативног и 

функционално

г размишљања, 

Савез учитеља 

Републике 

Србије 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Обука за 

наставу 

Грађанског 

васпитања- 

334, К1, П4 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 
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У ШКОЛИ СЕ 

НАСИЉЕ НЕ 

ВОЛИ - 

програм обуке 

за заштиту 

ученика од 

вршњачког 

насиља путем 

превентивних 

и 

интервентних 

активности-

186, К3, П5 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Електронско 

управљање 

школском 

документацијо

м - програм 

обуке за 

израду, 

коришћење, 

заједничку 

сарадњу и 

управљање 

школском 

документацијо

м- 355, К4, П6 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023.ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Ивана Огњановић-Антонић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023.год. 
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Стручно 

усавршава

ње 

у установи Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време 

начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Предавања 

колега 

Стручна 

већа од 1. до 

4. разреда  

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничко 

веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна 

већа  

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

 

  
Стручно 

веће  3.разреда 

Стручно 

веће 

током 

године 

вођење-

записничар 

Записници 

Стручног 

већа3. 

разреда 

Тим за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања, 

изанемаривања 

и 

дискриминациј

е 

тим током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирање 

података и 

др.(вођење 

записника) 

 

записника) 

Записници 

тима 
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Тим за 

културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

 

  

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошк

ом ситуацијом 

Стручно 

веће 

током 

године 

организација

, реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестаци

је, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 
 

Угледни час: 

Сабирање и 

одузимање 

стотина и 

десетица. 

Замена места и 

здруживање 

сабирака 

Утврђивање 

 

  

Час и 

Стручно 

веће 

октоба

р 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 

3.разреда 

 
Вебинари за 

просветне 

раднике 

 
током 

године 

присуство уверење 

 
Тим за 

Инклузивно 

обтразовање 

Састанци-

тим 

током 

године 

присуство Записници 

тима 

 
Предавање 

Како помоћи 

детету да 

промени своје 

понашање 

Стручно 

веће  3.разре

да 
 

октоба

р 

припрема и 

реализација 
 

Записници 

Стручног 

већа 

3.разреда 
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Тим за 

самовреднова

ње рада школе 
 

тим током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирање 

података и 

др 

Извештаји 

тима 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 

Теме 

стручних  скупова и 

програма сталног 

стручног 

усавршавања које ће 

организовати ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Семинари ЗУОВ - а током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД. 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 
 

Име и презиме Ирена Живковић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 
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Стручно 

усавршава

ње 

у установи Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време 

начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Тематски дани 

Припрема и 

анализа 

Стручно 

веће  наставн

ика разредне 

наставе 

1.разреда   

током 

године 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 1. 

разреда 

Предавања 

колега 

Стручна већа 

од 1. до 4. 

разреда  

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничко 

веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна већа  

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

  

Стручно веће 

1. разреда 

Стручно веће током 

године 

вођење-

записничар 

Записници 

Стручног 

већа 1. 

разреда 

Стручни тим 

за развојно 

планирање 

тим током 

године 

вођење, по 

потреби 

прикупљање

, 

анализирањ

е података и 

др. 

(вођење 

записника) 

Извештаји 

тима 
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Тим за 

заштиту деце 

од насиља, 

злостављања, 

изанемаривањ

а и 

дискриминаци

је 

тим 
 

током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирањ

е података и 

др.(вођење 

записника) 

 

записника) 
 

Извештаји 

тима 

 
Тим за 

културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

  
 

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошк

ом ситуацијом 

Стручно веће током 

године 

организациј

а, 

реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестац

ије, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 
 

Угледни 

час:Математи

ка-Сабирање и 

одузимање до 

10-утврђивање 

 

 
 

Час и 

Стручно веће 

децемб

ар 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 1. 

разреда 

 
Вебинари за 

просветне 

раднике 

 
током 

године 

присуство уверење 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 
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Теме 

стручних  скупова и 

програма сталног 

стручног 

усавршавања које ће 

организовати ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Семинари ЗУОВ - а током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2021/2022. ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Александар Вучетић 

Радно место Наставник немачког језика 

Година / период за који се извештај 

пише 
Школска 2021 / 2022. год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

Стручно 

усавршавањ

е у установи 

Ниво 

( стручни 

актив, веће 

и друго ) 

Време Начин 

учествовања 

( присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса-

ње, вођење, 

остало ... ) 

Документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 
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Посете 

редовним, 

угледним и 

огледним 

часовима 

колега 

Стручно 

веће 

друштве-

них и 

природ-

них наука 

Током 

године 

Лично 

учествовање, 

присуство, 

разговор на 

тему и рад 

Напомена у 

ел. дневнику, 

записник 

актива или 

уверење ( ако 

је семинар ) 

Учешће у 

дискусијама 

и разменама 

искустава и 

материјала у 

школи и 

путем 

интернета 

Стручно 

веће 

друштве-

них и 

природних 

наука 

Током 

године 

Дискусија Лични порт-

фолио, вир-

туелни тра-

гови ( мејл, 

вибер поруке) 

Осмишљавањ

е и извођене 

онлајн 

наставе, као 

рад са 

дигиталним 

алатима ( 

ново и мање 

познато ) 

Стручно 

веће 

друштвени

х и 

природних 

наука 

Током 

године 

Осмишљавањ

е и извођене 

Лични 

портфолио, 

виртуелни 

трагови (мејл, 

вибер поруке, 

гугл 

учионица) 

Обука за рад 

са 

слабовидим 

учеником ( 

постављање 

задатака и 

помоћ у раду 

) 

Тим за 

ИОП 

Током 

године 

Присуство, 

дискусија 

Записник 

тима 

Вођење 

записника 

Наставничког 

већа 

Наставнич

-ко веће 

Током 

године 

Вођење и 

израда 

записника 

Представљањ

е нових 

уџбеника за 

7. разред и 

стручно 

предавање о 

примени 

истих 



261 
 

 

Стручни 

скуп 
 

20.2.202

0. 

присуство, 

дискусија 

Потврда 

Клет, Фреска, 

Логос 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

 

 

 

  

Назив стручног 

усавршавања 

Време Начин 

учествовања 

( присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

... ) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 

Различити семинари у 

организацији 

издавачких кућа ( 

Klett, ЗУНС Дата 

Статус и. т. д. ) 

Месец 

фебруар, 

1. поен 

Лично 

учествовање, 

присуство, 

разговор на 

тему и рад 

Добио потврду о 

учешћу / 

сертификат / 

Сви семинари у 

организацији школе 

Током 

године 

Лично 

учествовање, 

присуство, 

разговор на 

тему и рад 

Потврда о 

учешћу / 

сертификат 

 
 Сви семинари у 

органи-

зацији  Оријентиринг 

Савеза Србије и 

Београда 
 

Током 

године 

Лично 

учествовање, 

присуство, 

разговор на 

тему и рад 

 Потврда о 

учешћу / 

сертификат 
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ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Вукица Шћекић 

Радно место Наставник српског јеѕика 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручн

и 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Уређивање 

школског часописа 

веће Септемба

р-јун 

коорганизација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањима 

која ће се одржати у 

установи 
 

  

 

веће 
 

 септемба

р-август 

 Присуство и 

излагање 

 Записници 

са седница 

Већа 
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Посета Сајму 

књига 

веће октобар коорганизација 

и 

 спровођ

ење 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Посета Народном 

позоришту 

веће Октобар-

јун 

коорганизација 

и 

 спровођ

ење 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Угледни час у 

корелацији са 

наставом музичке 

културе 
 

 веће  новемба

р 
 

  

коорганизација 

и спровођење 
 

 Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Такмичење из 

српског језика и 

језичке културе 

 Струч

но веће 

 фебруар 

и даље 

 коорганизациј

а и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 

 

Такмичење,,Књиж

евна олимпијада” 
 

Стручн

о веће 

фебруар 

и даље 

коорганизација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 
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Дан школе 
 

 Сручн

о веће 

  

мај 

 коорганизациј

а и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 
 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 833-

Републички 

зимски 

семинар 

Јануар 

2023 

24 бода 

 присуство 
 

 Уверење-Друштво 

за српски језик и 

књижевност Србије 

 Семинари и 

вебинари које 

орагнизује 

школа 

 Септембар-

јун 

 присуство  сертификат 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023.ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 
 

Име и презиме Љиљана Сушић 
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Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023.год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време 

начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Предавања 

колега 

Стручна 

већа од 1. до 

4. разреда  

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничко 

веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна 

већа  

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

 

  
Стручно 

веће  4. разреда 

Стручно 

веће 

током 

године 

вођење-

записничар 

Записници 

Стручног 

већа 4. 

разреда 

Тим за заштиту 

животне 

средине 

тим 
 

током 

године 

присуство Записници 

тима 
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Тим за 

културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

 

  

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошк

ом ситуацијом 

Стручно 

веће 

током 

године 

организација

, реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестаци

је, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 

Угледни час: 

математика 

 

 
 

Час и 

Стручно 

веће 

у току 

године 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 4. 

разреда 

Вебинари за 

просветне 

раднике 

 
током 

године 

присуство уверење 

Предавање 

Како помоћи 

детету да 

промени своје 

понашање 

Стручно 

веће  3.разре

да 
 

октоба

р 

присуство 
 

Записници 

Стручног 

већа 

3.разреда 

Тим за 

самовредновањ

е рада школе 
 

тим током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирање 

података и 

др 

Извештаји 

тима 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе назив стручног 

усавршавања 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 
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вођење, 

остало...) 

Теме 

стручних  скупова и 

програма сталног 

стручног 

усавршавања које ће 

организовати ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Семинари ЗУОВ - а током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ „Карађорђе“ 
 

Име и презиме Сузана Николић 

Радно место Наставник енглеског језика 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 
Стручно 

усавршавање 

у установи 

 

Ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

 

 Документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 
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Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма која ће се 

одржати у 

установи 
 

Одељењско

/ 

Наставничк

о веће 

 

Током 

школск

е 

године 
 

Присуство и 

излагање 

Записници 

са седница 

Већа 

Посете 

угледним, 

огледним 

часовима и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвени

х наука 

Током 

школск

е 

године 
 

Присуство и 

дискусија 

Записник 

Стручног 

већа и 

есДневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Огледни час из 

енглеског 

језика 

Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвени

х наука 

   Токо

м 

школск

е 

године 
 

организација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

већа 

друштвени

х наука и 

есДневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Рад у 

Тимовима 
Тимови 

 Током 

школск

е 

године 

Координисањ

е, присуство и 

дискусија 

Записници 

Тимова 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 
Назив 

стручног 

усавршавања 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 
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вођење, 

остало...) 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Семинари у 

организацији 

школе 

Током 

године 

присуство и 

дискусија 
 

 

Потврда 

Pearson  

конференција 
25.08.2022. 

присуство и 

дискусија 

Потврда 

ЕЛТА 

конференција 
мај 2023. 

присуство и 

дискусија 

Потврда 

Вебинари, 

промоције 

уџбеника 

Током 

године 

присуство и 

дискусија 

Потврда 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023.ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 
 

Име и презиме Маја Милићевић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023.год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време 

начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 
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Предавања 

колега 

Стручна 

већа од 1. до 

4. разреда  

током 

године 

присуство и 

дикусија 

Записници 

Стручних 

већа 

Предавања 

колега 

Наставничко 

веће 

током 

године 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна 

већа  

током 

године 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

 

  
Стручно 

веће  4. разреда 

Стручно 

веће 

током 

године 

присуство Записници 

Стручног 

већа 4. 

разреда 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

тим 
 

током 

године 

координатор Записници 

тима 
 

Тим за 

културне 

активности 

тим током 

године 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

 

  

Такмичења, 

посете и сл. у 

складу са 

епидемиолошк

ом ситуацијом 

Стручно 

веће 

током 

године 

организација

, реализација 

Свеска 

Акције и 

манифестаци

је, дневник 

васпитно-

образовног 

рада 

Угледни час 

 

 
 

Час и 

Стручно 

веће 

у току 

године 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног 

већа 4. 

разреда 
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Вебинари за 

просветне 

раднике 

 
током 

године 

присуство уверење 

Предавање 

Како помоћи 

детету да 

промени своје 

понашање 

Стручно 

веће  3.разре

да 
 

октоба

р 

присуство 
 

Записници 

Стручног 

већа 

3.разреда 

Тим за 

самовредновањ

е рада школе 
 

тим током 

године 

присуство, 

по потреби 

прикупљање

, 

анализирање 

података и 

др 

Извештаји 

тима 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 

Теме 

стручних  скупова и 

програма сталног 

стручног 

усавршавања које ће 

организовати ДУБ 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Семинари ЗУОВ - а током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
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ЗА 2022/2023.ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 
 

Име и презиме Александра Вучетић 

Радно место библиотекар 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023.год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 
Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Тим за развој 

школског 

програма 

Тим током 

годин

е 

координатор Записници 

Тима 

Предавања 

колега 

Наставничк

о веће 

током 

годин

е 

присуство Записник 

Наставничко

г већа 

Угледни 

часови колега 

Часови и 

Стручна 

већа  

током 

годин

е 

присуство и 

анализа 

Записници 

Стручних 

већа 

Педагошки 

колегијум 

колегијум током 

годин

е 

присуство и 

дискусија 

Записници 

 

  

Тим за 

културне 

активности 

тим током 

годин

е 

присуство и 

дискусија 

Записници 

тима 

 

  
Тим за 

самовредновањ

е рада школе 
 

тим током 

годин

е 

присуство, по 

потреби 

прикупљање, 

Извештаји 

тима 
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анализирање 

података и др 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Авантуре у 

царству 

класичних и 

дигиталних 

садржаја – 

различити видови 

читања. 

Друштво 

школских 

библиотекара 

Србије 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Е библиотека – 

једноставно и 

лако до 

успешнијег 

вођења школске 

библиотеке 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

Не постављај 

питање да ли 

волим читање 

током 

године 

присуство, 

дискусија 

уверење 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 
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Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Вукица Шћекић 

Радно место Наставник српског јеѕика 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручн

и 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Уређивање 

школског часописа 

веће Септемба

р-јун 

коорганизација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањима 

која ће се одржати у 

установи 
 

  

 

веће 
 

 септемба

р-август 

 Присуство и 

излагање 

 Записници 

са седница 

Већа 

Посета Сајму 

књига 

веће октобар коорганизација 

и 

 спровођ

ење 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 
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Посета Народном 

позоришту 

веће Октобар-

јун 

коорганизација 

и 

 спровођ

ење 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Угледни час у 

корелацији са 

наставом музичке 

културе 
 

 веће  новемба

р 
 

  

коорганизација 

и спровођење 
 

 Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Такмичење из 

српског језика и 

језичке културе 

 Струч

но веће 

 фебруар 

и даље 

 коорганизациј

а и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 

 

Такмичење,,Књиж

евна олимпијада” 
 

Стручн

о веће 

фебруар 

и даље 

коорганизација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 

Дан школе 
 

 Сручн

о веће 

  

мај 

 коорганизациј

а и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестац

ије 
 

  



276 
 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 833-

Републички 

зимски 

семинар 

Јануар 

2023 

24 бода 

 присуство 
 

 Уверење-Друштво 

за српски језик и 

књижевност Србије 

 Семинари и 

вебинари које 

орагнизује 

школа 

 Септембар-

јун 

 присуство  сертификат 

        

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2022/2023. ГОД 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Исидора Стевановић 
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Радно место Наставник музичке културе 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручн

и актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Уређивање 

школског 

часописа и 

званичног 

Инстаграм 

профила школе 

веће Септемба

р-јун 

коорганизација и 

спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестаци

је 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма која ће се 

одржати у 

установи 
 

  

 

веће 
 

 септемба

р-август 

 Присуство и 

излагање 

 Записници 

са седница 

Већа 

Посета Сајму 

књига 

веће октобар коорганизација и 

 спровође

ње 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Посета 

Народном 

позоришту 

веће Октобар-

јун 

коорганизација и 

 спровође

ње 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 
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образовног 

рада 

Угледни час у 

корелацији са 

наставом 

српског 

језика и 

књижевности 
 

 веће  новембар 
 

  

коорганизација и 

спровођење 
 

 Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Припрема 

ученика за 

наступе у 

оквиру 

представљања 

школе 

 Стручн

о веће 

 фебруар и 

даље 

 коорганизација 

и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестаци

је 

Дан школе Стручн

о веће 

мај коорганизација и 

спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестаци

је 

Координатор 

Ученичког 

парламента 
 

 Сручно 

веће 

Септемба

р - јун 

 координисање и 

спровођење 

 Записник 

Ученичког 

парламента 
 

 
Огледни час у 

корелацији са 

наставом 

информатике 

и 

рачунарства 
 

 веће  децембар 
 

коорганизација и 

спровођење 
 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 
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Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 1087 – 

Музичко 

стваралаштво и 

сценска 

уметност 

Јануар 

2023 
 

 присуство 
 

 Уверење- 

Академија 

васпитачко 

медицинских 

струковних 

студија  

 Семинари и 

вебинари које 

орагнизује 

школа 

 Септембар-

јун 

 присуство  сертификат 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Бојан Јокић 

Радно место Наставник математике и информатике и 

рачурства 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2022/2023. год. 
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Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Уређивање 

школског 

часописа и 

званичног 

Интернет сајта 

школе 

веће Септемба

р-јун 

коорганизација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестациј

е 

Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма која ће се 

одржати у 

установи 

  

  

веће 

 

септембар

-август 

 Присуство и 

излагање 

 Записници 

са седница 

Већа 

Посета Сајму 

књига 

веће октобар коорганизација 

и 

            

 спровође

ње 

  

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Посета 

Фестивалу 

науке 

веће децембар коорганизација 

и 

            

 спровође

ње 

  

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 
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Огледни час 

у корелацији 

са наставом 

музичке 

културе 

  

 веће  децембар   

коорганизација 

и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Такмичење из 

математике 

 Стручно 

веће 

природни

х наука 

  током 

године 

 коорганизација 

и спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива, 

свеска 

Акције и 

манифестациј

е, есДневник 

Дан школе 

(Квиз) 

Стручно 

веће 

Мај коорганизација 

и спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестациј

е 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 1214 – 

Савремена 

настава 

математике 

Јануар 

2023 

 присуство  Уверење- 

Подружнца 

Друштва 

математичара 

Србије - Београд 
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 Семинари и 

вебинари које 

орагнизује 

школа 

 

Септембар-

јун 

 присуство  Сертификат 

  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Славица Требјешанин 

Радно место Наставник физичког и 

здравственог васпитања 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

 Присуство и 

дискусија 

на  предавањим

а која ће се 

одржати у 

установи 
 

Одељењско/ 

Наставничк

о веће  

Током 

школск

е 

године  

Присуство и 

излагање   

Записници 

са седница 

Већа  
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 Посета 

угледним и 

огледним 

часовима,и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних  

и 

друштвених 

наука  

Током 

школск

е 

године  

Присуство-

дискусија  

Записник 

стручног 

већа и 

есДневник-

васпитно 

образовано

г рада  

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 Промоција 

уџбеника, 

вебинара, 

семинара 

у  току 

школске  

године  

Присуство   Потврда 

  

  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

  

Име и презиме Никола Прица 

Радно место 
Наставник технике и технологије 
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Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

 Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма која ће се 

одржати у 

установи 
 

Одељењско

/ 

Наставничк

о веће  

Током 

школск

е 

године  

Присуство и 

излагање   

Записници са 

седница 

Већа  

 Посета 

угледним и 

огледним 

часовима,и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних  

и 

друштвени

х наука  

Током 

школск

е 

године  

Присуство-

дискусија  

Записник 

стручног већа 

и есДневник-

васпитно 

образованог 

рада  

 

Такмичење из 

технике и 

технологије 

Стручно 

веће 

фебруа

р 

коорганизаци

ја и  

спровођење 

Записник 

Стручног 

актива и 

свеска 

Акције и 

манифестаци

је 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 
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вођење, 

остало...) 

 Промоција 

уџбеника, 

вебинара, 

семинара 

у  току 

школске  

године  

Присуство   Потврда 

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Марија Ђорђевић 

Радно место Наставник географије 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 
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 Присуство и 

дискусија 

на  предавањи

ма која ће се 

одржати у 

установи 

Одељењско

/ 

Наставничк

о веће  

Током 

школск

е 

године 

  

Присуство и 

излагање  

Записници са 

седница Већа  

 Посете 

угледним, 

огледним 

часовима и 

редовним 

часовима 

 Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвени

х наука 

Током 

школск

е 

године 

  

Присуство и 

дискусија  

 Записник 

Стручног 

већа и 

есДневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

 Рад у 

Тимовима 

Тимови  Током 

школск

е 

године 

Присуство и 

дискусија  

 Записници 

Тимова 

Угледни час Стручно 

веће 

природних 

наука 

октоба

р 

 2022. 

март 

2023. 

коорганизаци

ја и 

спровођење 

 Записник 

Стручног 

актива, свеска 

Акције и 

манифестациј

е, есДневник 

Такмичење из 

географије 

Стручно 

веће 

природних 

наука 

  

 током 

године 

коорганизаци

ја и 

спровођење  

 Записник 

Стручног 

актива, свеска 

Акције и 

манифестациј

е, есДневник 
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Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и ко 

га је издао 

 Вебинари, 

семинари 

  присуство         потврда 

  

Стручно веће 

природних 

наука 

  

 Веће 

  

У току школске 

године 

 организација и 

спровођење, 

присуство, дискусија 

  

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Јован Прица 

Радно место наставник историје 

Година/период за који се извештај пише Школска 2022/2023. год. 



288 
 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

Назив 

стручног 

усавршавања 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

 Присуство и 

дискусија 

на  предавањим

а која ће се 

одржати у 

установи 
 

Одељењско/ 

Наставничк

о веће  

Током 

школск

е 

године  

Присуство и 

излагање   

Записници 

са седница 

Већа  

Посета 

угледним и 

огледним 

часовима,и 

редовним 

часовима 

Стручна 

већа 

природних  

и 

друштвених 

наука 

Током 

школск

е 

године  

Присуство-

дискусија  

Записник 

стручног 

већа и 

есДневник-

васпитно 

образовано

г рада  

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

 Промоција 

уџбеника, 

вебинара, 

семинара 

у  току 

школске 

године  

Присуство   Потврда 

 


