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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“  бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и на 
основу члана 39. Статута Основне школе „Краљица Марија“ у Београду и Правилника 
о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину, 
на седници Школског одбора одржаној 14. 09. 2022.  године донет је:  
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„КРАЉИЦА МАРИЈА“ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 
 

УВОД 

1.1 Полазне основе рада 

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све 
педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих 
делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај 
начин континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно 
побољшава квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси 
укупном развоју ученика, развоју демократског друштва, као и свету који се мења. 
Кроз Годишњи план рада учињен је покушај да се разраде и конкретизују образовно-
васпитни задаци, синхронизују све радне делатности, обезбеди праћење и 
информисање о квалитету извршених послова и објективно вреднују остварени 
резултати. Колико ће се у остваривању планираног успети, не зависи само од квалитета 
Годишњег плана, већ и од тога колико ће се за реализацију заложити радници школе и 
какву подршку и помоћ ће имати школа од шире друштвене заједнице и родитеља 
ученика, а у тренутним епидемиолошким околностима остваривање планираног ће 
зависити од много фактора не које ни запослени, ни ученции, ни родитељи неће имати 
утицај. Школа као организовани друштвени субјект, настојаће да обезбеди висок 
степен одговорности и професионалности у извршавању постављених задатака и 
циљева, а посебно у оквиру заштите здравља и безбдности ученика у време одвијања 
образовно-вспитног рада у школи.  
Годишњи план представља оквир целокупне делатности школе са наглашеном 
усмеравајућом васпитном функцијом. Садржи конкретне задатке, садржаје рада и 
организацију рада школе. Дефинише задатке и садржаје, утврђује извршиоце послова и 
рокове. Доноси се у складу са школским календаром, развојним планом и школским 
програмом, а сада и у складу са епидемиолошком ситуацијом, за коју се надамо да ће 
остати у границама прихватљивог и да се настава у школи неће морати обустављати и 
да ће превентивне мере које се предузимају бити помоћ у раду. 
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ПОЛАЗНЕ ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА 

 ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 

 ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ  („Службени гласник 
РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19)  

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

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 46/19 и 104/20) 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 
основној школи („Службени гласник РС“, бр. 30/19) 

 Стручна упутства, извештаји, анализе и информације Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 

 Програм наставе и учења 
 Статут ОШ „Краљица Марија“ 
 Услови рада у школи, потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 
 Развојни план ОШ „Краљица Марија“ 
 Школски програм ОШ „Краљица Марија“ 

 

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

   Основна школа „Краљица Марија“  у Овчи   почела је са радом 1. септембра 2014. 
године Одлуком Скупштине града Београда бр. 6-489/14-С од 23. 06. 2014. године. 
   Школа се налази у насељу Овча које је удаљено од града 12 километара и спада, уз 
Борчу, међу најстарија насеља на левој обали Дунава, односно у Панчевачком риту. 
Према последњем попису 2002. у Овчи живи 2351 становник.  Услед ратова, разних 
добровољних и принудних сеоба почетком 19. века територију данашње Овче 
насељавају Румуни. Насеље се последњих година шири и изгађује великом брзином те 
је стога и настала потреба за адаптацијом старе школе.  Једноспратна зграда у Улици 
Михаја Еминескуа готово је из темеља изграђена у току 2012. године. Пређашњи 
објекат, у коме су поједине учионице биле импровизоване, а настава се одвијала у три 
смене, средствима града у потпуности је реконструисан и у њему је надзидан и 
дограђен додатни простор. После градитељских радова издвојено одељење у Овчи 
добило је 16 учионица за класичну наставу са по тридесет места, кабинет за 
информатику, зборницу, као и канцеларије за  педагога, шефа рачуноводства, 
директора и секретара школе. Тада су сређени водоводни систем и санитарни чвор, 
реконструисана је фискултурна сала, уређена је котларница, а урађени су и лифт и 
тоалет за особе са инвалидитетом. Посађено је и зеленило, а школа  је добила и ограђен 
школски терен. Специфичност школе је у томе што поред деце српске националности, 
школу похађа и један део деце румунске националности. Они имају могућност да прате 
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предмет Румунски језик са елементима нациналне културе као обавезни изборни од 
првог до осмог разреда. 
   Према неким историјским изворима на овом месту је постојала школа и до двеста 
година уназад. Давне 1783. године, настанком насеља Овча, у овом месту подигнута је 
црква за духовне потребе ондашњих грађана и при њој школа која се звала Народна 
школа у којој су се, под аустроугарском влашћу, образовала деца. 
    Између два рата наставља се рад Народне школе са постављеним учитељима из 
Румуније и учитељима српског језика. У то време, у образовању деце најчешће су 
учествовали представници Црквеног одбора са свештеницима. 
    Након Другог светског рата, Народна школа од четворогодишње постаје 
шестогодишња школа, а од 1949. године, када се формира Општина Палилула, са 
седиштем у Крњачи, школа прелази из Панчевачког среза под патронат новоосноване 
Управе Општине Палилула и спаја се са школом ,,Васа Пелагић“ у Крњачи.  
     Од 1971. године, када се подиже школа у Котежу, седиште школе се пребацује  у 
ово насеље, а школа у Овчи постаје подручна школа. 
     Првог септембра 2014. године  након више од пола века, школа у Овчи постаје 
самостална и  понела је  име краљице Марије, која је, удајом за краља Алекасндра 
Првог Карађорђевића, спојила два народа – Србе и Румуне, спојила је  две државе – 
Србију и Румунију. 
  У насељу поред школе је румунска паравославна црква, а недалеко од је одељење 
библиотеке „Милутин Бојић“, вртић „Срна“ ПУ „Бошко Буха“ и Дом културе. 
 
 
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА“ У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023. ГОДИНИ И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИРАМИДА 

 
Назив радног места ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ Сања Павић - Рајак седми 
СТРУЧНИ САРАДНИК –

ПЕДАГОГ  
Зорана Величковић  седми 

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ Љиљана Живковић седми 
СТРУЧНИ САРАДНИК –

БИБЛИОТЕКАР 
Даворка Демоњић седми 

ДИПЛОМИРАНИ 
ЕКОНОМИСТА ЗА 

ФИНАСИЈСКО-
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 
 

Рената Милошевић 

 
 

седми 

РЕФЕРЕНТ ЗА 
ФИНАСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
Весна Алексић 

 
четврти 
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Запослени у разредној настави 

У школској 2022/2023. години наставу ће изводити у разредној настави: 
 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА 
СТЕПЕН СТР. 

СП. 
I1 Јелица Павловић седми 

I2 Титијана Дехељан седми 

I3 Вук Аранђеловић седми 

II1 Маја Поповић  седми 

II2 Милан Стамболић  седми 

III1 Ивана Танасић седми 

III2 Ирина Танасковић седми 

III3 Јелена Дашић седми 

IV1 Јелена Дринчић седми 

IV2 Анишоара Бољанцу шести  

Продужени   боравак Виорика Нан Безбрадица седми 
Дефектолог – 

наставник 
 Одељење за ученике 
са сметњама у развоју 

 
Марија Петковић-Бонџић 

 
седми 

 
Француски језик  

Душанка Босанац 
11, 12, 13, 21, 22, 31, 32, 33 

седми 

Весна Радаковић 
41, 42 

седми 

Верска настава – 
православна 

 

Миладин Малић 
 

седми 

Верска настава – 
исламска 

 

Елза Хаџић 
 

четврти 

Румунски језик са 
елементима 

нациналне културе 

 

Илеана Зоја Томић 
 

седми 

 
 

Запослени у предметној настави 

У школској 2022/2023. години наставу ће у предметној настави изводити: 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 
СТЕПЕН 

СТРУЧНЕСПРЕМЕ 
Српски језик Станислава Југовић седми 
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Марија Косовић седми 
Даворка Демоњић седми 

Француски језик 
Душанка Босанац седми 
Весна Радаковић седми 

Ликовна култура Снежана Ђорђевић шести 

Музичка култура Адријан Карабаш седми 

Историја Мирко Марковић седми 

Географија Јелена Петровић седми 

Физика Горан Ракин седми 

Математика 
Бранка Ћирић седми 
Минодора Шокарда Славић седми 

Биологија Татјана Бачевић седми 

Хемија 
Драгица Жежељ седми 
Силвија Грковић седми 

Техника и  
технологија 

Душко Ранђеловић седми 
Љиљана Филиповић седми 

 Физичко и здравствено 
васпитање + Обавезне физичке 
активности 

 
Марко Смиљанић 

седми 

Горан Бекић седми 

Енглески језик 
Јелена Шијан седми 
Данијела Андрејић седми 

Информатика и рачунарство Адриан Перин седми 

Верска настава – православна  Миладин Малић седми 

Верска настава – исламска  Елза Хаџић четврти 

Грађанско васпитање 

Илеана Зоја Томић седми 
Румунски језик са елементима 
нациналне културе 

 
Радници на одржавању објекта: 

Назив радног места ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТЕПЕН СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

Домар/мајстор одржавања Љубиша Цветковић други 

Чистачица             Славица Вељовић Пухача први 
Чистачица            Емина Гајић први 
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Чистачица            Марионета Мартиновић први 
Чистачица            Светлана Цветковић први 
Чистачица            Зорица Стојковски први 
Чистачица            Мирјана Павићевић  први 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПИРАМИДА 

 

 Школски одбор 
Зорица Лучић 
Јелена Дашић 

Душко Ранђеловић 
Милан Петровић 

Марина Табак Молдован 
Виолета Петеу-Бешовић 

Бранка Милисављевић Лукић 
Катарина Малетић 
Маја Атанасијевић 

 

директор школе 
Сања Павић - Рајак 

професор разредне наставе 
 

 
 
 

Стручни сарадници Руководиоци Стручних 
већа 

Координатори 
Одељењских  већа 

педагог  
Зорана Величковић 

 
библиотекар 

Даворка Демоњић 
 

Разредна настава 
Јелена Дашић 

Друштвене науке 
Весна Радаковић 
Природне науке 
Татјана Бачевић 

Уметности и вештине 
Снежана Ђорђевић 

 

Први разред 
Титијана Дехељан 

Други разред 
Маја Поповић  
Трећи разред 

Ирина танасковић 
Четврти разред 

Анишоара Бољанцу 
Пети разред 

Станислава Југовић 
Шести разред 

Марко Смиљанић 
Седми разред 
Горан Ракин 
Осми разред  
Јелена Шијан 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

Бројно стање ученика и одељења 
Укупан број ученика школе  је 469 (од којих je 7 ученика мигранта)  и они су 
распоређени у 21 одељење, од којих је једно одељење за ученике са сметњама у 
развоју. Бројно стање ученика по одељењима на почетку школске године. 
 

ОДЕЉЕЊА Број ученика по 
одељењима 

Укупан број по 
разредима 

I1 21 

61 I2 20 

I3 20 

II1 29 
57 

II2 28 

III1 23  
70 

III2 23 

III3 24 

IV1 24  
47 

IV2 23 

V1 24  
51 

V2 27 

VI1 24  
51 

VI2 27 

VII1 20  
62 

VII2 20 

VII3 22 

VIII1 20  
59 

VIII2 19 

VIII3 20 

Комбиновано одељење 11 11 
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                                                                                         469 
 
Млађи разреди: 10 одељења укупно 235 ученика 
Старији разреди: 10 одељења 223  ученика 
Комбиновано одељење: 11 ученика 
Просек на нивоу школе: 22 ученика 
Продужени боравак организује се за ученике I и II разреда у једној групи за 30 ученика. 
 

У  школској 2022/23. години рад ће бити организован на следећи начин: 

На основу одлуке Тима за школе наставни рад на почетку школске године биће 
непосредан, а током године према њиховим одлукама ће бити и усклађиван. 
Одлука о моделима организације наставе доноси се на основу сагледавања 
карактеристика и ширења епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени 
територијално надлежног института/завода за јавно здравље, на нивоу града/општине и 
могућности школе да примени прописане превентивне мере, према процени 
руководства школе у сарадњи са надлежном школском управом. 
Школа ће се придржавати свих одлука које донесе Тим за школе и извршити 
организацију рада према датим упутствима. 
Пошто је одлуком предвиђен непосредни рад, који је започет 01. 09. 2022. године,  он 
ће се одвијати у две смене, подељење према циклусима, са променама смена на 
недељном нивоу. 
Настава у првој смени почиње у 8:00 часова, а настава у другој смени у 14:00 часова. И 
примењује се следећи распоред звоњења: 
 
ЧАСОВИ И ПАУЗЕ ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 
Први наставни час               08:00 – 08:45 14:00 – 14:45 

Пет минута паузе              08:45 – 08:50 14:45 – 14:50 

Други наставни час                  08:50 – 09:35 14:50 – 15:35 

Рекреативна пауза и ужина 09:35 – 09:55 15:35 – 15:55 

Трећи наставни час                   09:55 – 10:40 15:55 – 16:40 

Пет минута паузе                10:40 – 10:45 16:40 – 16:45 

Четврти наставни час                 10:45 – 11:30 16:45 – 17:30 

Пет минута паузе                      11:30 – 11:35 17:30 – 17:35 

Пети наставни час 11:35 – 12:20 17:35 – 18:20 

Пет минута паузе 12:20 – 12:25 18:20 – 18:25 

Шести наставни час 12:25 – 13:10 18:25 – 19:10 

Пет минута паузе 13:10 – 13:15 19:15 – 19:20 
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Седми наставни час 13:15 – 14:00 19:20 – 20:00 

 
Настава за ученике комбинованог одељења се одвија у међусмени с почетком у 9:55, 
када им је први час, па према даљој динамици звона, до 14 часова. 
Група продуженог боравка радиће у супротној смени од ученика млађих разреда, пре 
подне од 8:00 до 13:30, и после подне од 11:30 до 18:00 часова. 
- допунска, додатна настава, слободне активности, ученичке организације реализоваће 
се пре или након редовне наставе у преподневној смени и пре или после наставе у 
послеподневној смени у складу са расположивим просторним, временским и 
епидемиолошким условима. 
- часови грађанског васпитања и верске наставе и румунског језика са елементима 
националне културе унети су у редован распоред. 
 
Распоред коришћења наставних просторија 
Сви видови рада са ученицима изводиће се у учионицама, које су класично опремљене. 
У овој школској години 9 учионица ће се користити и у првој и другој смени, док ће 
остале бити коришћене у једној од смена. Поред учионица настава се изводи и у једној  
фискултурној сали и једном кабинету за информатику.  
 
Распоред одељења по учионицама: 

ОДЕЉЕЊЕ УЧИОНИЦА БРОЈ  
1/1 3 ПРИЗЕМЉЕ 
1/2 4 ПРИЗЕМЉЕ 
1/3 8 ПРИЗЕМЉЕ 
2/1 13 СПРАТ 
2/2 15 СПРАТ 
3/1 14 СПРАТ 
3/2 7 ПРИЗЕМЉЕ 
3/3 16 СПРАТ 
4/1 12 СПРАТ 
4/2 5 ПРИЗЕМЉЕ 
5/1 14 СПРАТ 
5/2 16 СПРАТ 
6/1 13 СПРАТ 
6/2 15 СПРАТ 
7/1 4 ПРИЗЕМЉЕ 
7/2 7 ПРИЗЕМЉЕ 
7/3 8 ПРИЗЕМЉЕ 
8/1 5 ПРИЗЕМЉЕ 
8/2 2 ПРИЗЕМЉЕ 
8/3 3 ПРИЗЕМЉЕ 

КОМБИНОВАНО 
ОДЕЉЕЊЕ 

17 СПРАТ 

БОРАВАК 10 СПРАТ 
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Ритам радног дана школе 
Образовно-васпитни рад са ученицима биће организован класично у две смене.  
Прва смена радиће од 8:00 – 13:10 (14:00) часова.  Пре или после тога реализоваће се 
допуска, додатна, изборна настава и секције.  
Друга смена радиће од 14:00 – 19:10 (20:00) часова 
Одмори и паузе организоваће се како је законом прописано, с тим што ће се узимање 
ужине обављати после другог часа. Велики одмор ће трајати 20 минута. 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ЗА РАД У ОДЕЉЕЊУ 

При подели предмета на наставнике и састављању распореда часова, поштовани су 
психолошко-педагошки захтеви у погледу равномерне заступљености наставних 
предмета у току дана и недеље, имајући у виду карактер предмета и објективне услове 
рада школе. 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 
ОДЕЉЕЊА 

Српски језик 

Станислава Југовић 51, 52, 61, 62  

Марија Косовић 71, 73, 81, 83 

Даворка Демоњић 72, 82 

Француски језик 
Весна Радаковић 51, 52, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 

комбиновано одељење 

Душанка Босанац 61, 62,  

Ликовна култура Снежана Ђорђевић 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 

Музичка култура Адријан Карабаш 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 

Историја Мирко Марковић 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 

Географија Јелена Петровић 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 

Физика Горан Ракин 61, 62, 71, 72, 73, 81, 82, 83 

Математика 
Бранка Ћирић 61, 71, 72, 73, 83 
Минодора Шокарда Славић 51, 52, 62, 81, 82 

Биологија Татјана Бачевић 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 

Хемија 
Драгица Жежељ 71, 73, 81, 83 
Силвија Грковић 72, 82 

Техника и  Душко Ранђеловић 51 (група), 52 (група),  61 
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технологија (група), 62 (група), 72, 73 

(група) 

Љиљана Филиповић 
52 (група), 61 (група), 62 

(група), , 71, 73 (група), 81, 82, 

83 

Адриан Перин 51 (група), комбиновано 
одељење 

Физичко и здравствено 
васпитање/ Обавезне 
физичке активности 
 

Горан Бекић  52, 61, 72, 73, 81, 82, 83, 

комбиновано одељење 

Марко Смиљанић 51, 52, 61, 62, 71,  

Енглески језик 
Јелена Шијан  

51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 
Данијела Андрејић 51, 73 

Информатика и 
рачунарство 

Адриан Перин 

51 (групе), 52 (групе), 61 

(групе), 62 (групе), 63 (2 групе), 

71, 72, 73, 81, 82, 83, 

комбиновано одељење 

Верска настава – 
православна 

Миладин Малић 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 (групе) 

Грађанско васпитање Илеана Зоја Томић 
51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 

82, 83 (групе) 
Румунски језик са 
елементима нациналне 
културе 

Илеана Зоја Томић 
51, 52, 61, 62,71, 72, 73, 81, 

82, 83 (групе) 
 
 
 

Секције и слободне наставне активности  
 

Након извршеног анкетирања ученика, на крају претходне школске године, за 
похађање слободних наставних активности резултати анкета су сумирани и у школској 
2022/2023. години по разредима је следећи одабир слободних наставних активности: 

5. разред – Животне вештине и Цртање, вајање и сликање 
6. разред – Чувари природе и Вежбањем до здравља 
7. разред – Филозофија са децом  
8. разред – Предузетништво, Моја животна средина и Филозофија са децом 

Секције у млађим разредима које ће ученици имати у оквиру одељења ће бити следеће: 
Креативна радионица (први разред), Музичка или драмска секција (други разред), 
Ритмичка или ликовна секција (трећи разред) и Рецитаторска секција (четврти разред). 
 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 
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одељење Име и презиме старешине 

I-1 Јелица Павловић 

I-2 Титијана Дехељан 

I-3 Вук Аранђеловић 

II-1 Маја Поповић  

II-2 Милан Стамболић 

III-1 Ивана Танасић 

III-2 Ирина Танасковић  

III-3 Јелена Дашић 

IV-1 Јелена Дринчић 

IV-2 Анишоара Бољанцу 

V-1 Станислава Југовић 

V-2 Снежана Ђорђевић 

VI-1 Татјана Бачевић 

VI-2 Марко Смиљанић 

VII-1 Горан Ракин 

VII-2 Весна Радаковић  

VII-3 Марија Косовић 

VIII-1 Јелена Шијан 

VIII-2 Минодора Шокарда Славић 

VIII-3 Бранка Ћирић 
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ШКОЛСКИ ТИМОВИ И АКТИВИ 
СТРУЧНИ АКТИВИ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

Титијана Дехељан – председник 
Зорана Величковић 

Весна Радаковић  
_____________________ – представник Савета родитеља 

______________________ – представник јединице локалне заједнице 
_______________________ – представник Ученичког парламента 

 
 
 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Јелена Петровић – председник  
Ивана Танасић 

Станислава Југовић 
Зорана Величковић 

ТИМОВИ  

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Марија Петковић Боџић – координатор 
Милан Стамболић 

Јелена Дринчић 
Снежана Ђорђевић 

Бранка Ћирић 
Маја Поповић 

Комбиновано 
одељење 

Марија Петковић-Бонџић 

Продужени 
боравак за 

ученике 1. и 
2. разреда 

Виорика Нан Безбрадица   



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
15 

 
 
 
 

Зорана Величковић 
Сања Павић-Рајак 

 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
Зорана Величковић – координатор 

Горан Бекић 
Марко Смиљанић 
Татјана Бачевић 

Горан Ракин 
______________ – представник Ученичког парламента 

Сања Павић-Рајак 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Ирина Танасковић – координатор 
Зорана Величковић 
Мирко Марковић 

Анишоара Бољанцу 
Сања Павић-Рајак 

 
 
 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Душанка Босанац – координатор  
Адријан Карабаш 

Марија Петковић-Бонџић 
__________________ – представник Савета родитеља 

___________________ – представник Ученичког парламента 
Сања Павић-Рајак 

 
 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТАНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Минодора Шокарда Славић - координатор 
Адриан Перин 
Јелена Шијан 

Сања Павић-Рајак 
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Бранка Ћирић - координатор 
Јелена Шијан 

Минодора Шокарда Славић 
Горан Ракин 

Весна Радаковић 
Марија Косовић 

Зорана Величковић 

 
 

ТИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ 

Јелена Дашић- координатор 
Адриан Перин 

Марија Косовић 
Ирина Танасковић 
Сања Павић-Рајак 

 
 

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА МИГРАНТИМА 

Даворка Демоњић - координатор 
Јелица Павловић 

Титијана Дехељан 
Ирина Танасковић 

Јелена Дринчић 
Анишоара Бољанцу 
Зорана Величковић 

 
 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Јелена Дашић 
Весна Радаковић 
Татјана Бачевић 

Снежана Ђорђевић 
Титјана Дехељан 
Јелена Петровић 

Марија Петковић Боџић  
Зорана Величковић 
Ирина Танасковић 
Душанка Босанац 
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Минодора Шокарда Славић 
Бранка Ћирић 

Даворка Демоњић 
Сања Павић-Рајак 

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Ученички парламент: Зорана Величковић 
Вршњачки тим: Зорана Величковић 

 Ватрогасни подмладак: Душко Ранђеловић, Јелица Павловић 
Организација „Пријатељи деце Палилуле“: Маја Поповић 

„Црвени крст“: Милан Стамболић 
 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

Записник Наставничког већа: Јелена Дринчић  
Летопис: Марија Косовић 

Електронски дневник: Јелена Дашић, Бранка Ћирић 
Лица задужена за контролу примене Закона о заштити становништа од 

изложености дуванском диму: Виорика Нан Безбрадица, Марија Петковић-Бонџић, 
Весна Радаковић, Јелица Павловић, Љубиша Цветковић, Светлана Цветковић      

Културна и јавна делатност школе: наставници српског језика, наставници музичке 
културе, вероучитељ, наставници страних језика и наставници разредне наставе 

 
 
 

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној  школи остварује се у 
току два полугодишта.  
 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у 
петак, 30. децембра 2022. године.  
 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. jануара 2023. године.  
 

Друго полугодиште завршава се  у уторак, 6. jуна 2023. године за ученике осмог 
разреда, односно у уторак, 20. jуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда. 
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36 
петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  
 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда оствариваће се у 34  петодневне 
наставне недеље, односно 170 наставних дана. 
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У случаjу када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених ниjе 
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броjу 
наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће jе одступање у броjу 
до 5% од утврђеног броjа петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  

У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да 
равномерно распореди дане у седмици, изузев у случаjу када због угрожености 
безбедности и здравља ученика и запослених ниjе могуће обезбедити да сваки дан у 
седмици буде заступљен утврђен броj пута. 
 

Како би сваки дан у седмици био заступљен 36, односно 34 пута, планирамо да се у 
четвртак, 10. новембра 2022. године насатва реализује по распореду за петак, изузев 
у случаjу када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених ниjе 
могуће да дани у седмици буду равномерно распоређени. Надокнада наставних дана у 
којима ће се реализовати екскурзије и излети ученика (уколико буду реализовани) 
извршиће се радним суботама у II полугодишту. 
 

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

Зимски распуст има у понедељак, 02. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. 
jануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у 
уторак, 18. априла 2022. године.  
 

Летњи распуст, за ученике од првог до седмог разреда, почиње у среду, 21. jуна 2023. 
године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда 
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. 
августа 2023. године.  
 

У школи се празнуjу државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 
другим празницима у Републици Србиjи („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 
92/11). У школи се празнуjе радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском 
рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 
других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на 
Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнуjе се 21. октобра 2022. 
године, Свети Сава 27. jануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, 
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, 
Дан победе 9. маjа 2023. године и Видовдан - спомен на Косовску битку 28. jуна 2023. 
године.  

Свети Сава и Видовдан се празнуjу радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 
других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 
кад падаjу у недељу.  

У школама се обележаваjу: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 21. 
фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег jезика и 10. април 2023. године, 
као дан сећања на Доситеjа Обрадовића, великог српског просветитеља и првог 
српског министра просвете.  
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Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 
дане следећих верских празника, и то:  
1) православци - на први дан крсне славе;  
2) припадници исламске заjеднице - 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског 
баjрама и 28. jуна 2023. године, на први дан Курбанског баjрама;  

3) припадници jевреjске заjеднице - 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура;  

4) припадници верских заjедница коjе обележаваjу верске празнике по грегориjанском 
календару - 25. децембра 2022. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заjедница коjе обележаваjу верске празнике по jулиjанском 
календару - 7. jануара 2023. године, на први дан Божића;  

6) припадници верских заjедница коjе обележаваjу дане васкршњих празника по 
грегориjанском и jулиjанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим 
даном Васкрса (католици - од 7. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. 
априла 2023. године).  

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 
полугодишта одржаће се у среду 04. јануара 2023. године.  
Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта ученицима од првог до 
седмог разреда обавиће се у уторак 28. јуна 2022. године.  Свечана подела 
сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда  по договору са одељењским  
старешинама. 
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у у петак, 24. марта 2023. 
године и у суботу, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. jуна 2023. 
године, у четвртак, 22. jуна 2023. године и у петак, 23. jуна 2023. године. 
Дан школе „Краљица Марија“ обележиће се у четвртак  08. јуна 2023. године, и тај дан 
није наставни, а надконада часова ће се извршити у суботу 10. јуна 2022. године. 
 

Класификациони периоди: 
 

Први класификациони период 
 - Одељењска већа – 31. октобар 2022. године; 
 - Наставничко веће – 01. новембар 2022. године; 
 
Други класификациони период – крај првог полугодишта 
 - Одељењска већа – 30. децембар 2021. године; 
 - Наставничко веће – 04. јануар 2023. године; 
 

Трећи класификациони период  
 - Одељењска већа – 03. април 2023. године; 
 - Наставничко веће – 04. април 2023. године; 
 
Четврти класификациони период – крај другог полугодишта за ученике 8. разреда 
 - Одељењска већа – 07. јун 2023. године; 
 - Наставничко веће – 09. јун 2023. године; 
 

Четврти класификациони период – крај другог полугодишта  
 - Одељењска већа – 23. јун 2023. године; 
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 - Наставничко веће – 26. јун 2023. године; 
 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
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ПОСЕТЕ, ОБИЛАСЦИ И ИЗЛЕТИ 

 

У складу са Школским програмом за ученике су у току школске 2022/2023. године, уз 
сагласност Савета родитеља, планиране следеће посете, обиласци и излети у складу са 
узрастом ученика. 
 

План излета, екскурзија и наставе у природи 
ученика млађих  разреда за школску 2022/2023. годину 

 
Време, места  и 
објекти које 
треба посетити 

Број дана Садржаји, циљеви и задаци програма 

Путујућа 
учионица: 
Манастир 
Фенек и 
Бојчинска шума 
октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогодишња 
представа 
Децембар  
 
 
 
 
 
Војни музеј и 
Калемегдан 
Март 
 
 
 
 
 

 
Полудневни 

излет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Полудневни 
програм 
 
 
 
 
 
 
Полудневни 

излет 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обилатак Манастира Фенек који је 
основан у XV веку од стране деспота 
Бранковића. У његовој бурној историји су 
га походили Алекса Ненадовић, цар Јосиф, 
Карађорђе и други. У њему се налазе мошти 
Стефана Првовенчаног. У манастиру је 
предвиђено предавање за ученике и шетња 
Бојчинском шумом. 

Бојчинска шума је мочварна шума под заштитом 
државе. Припада рејону Обедске баре. Налази се 
у равничарском пределу југоисточног Срема, 
између реке Саве и канала Јарчине. Шума служи 
као излетиште, са бројним садржајима. Од 1965. 
године је заштићен природни споменик, као 
и непокретно културно добро као знаменито 
место. 

У оквиру излета предвиђене су  
организоване спортске активности за 
ученике. 

 

Циљеви и исходи: 
- непосредно упознавање појава и 
процеса у природној и друштвеној 
средини; 
- развијање позитивног односа према 
националним, културним и естетским 
вредностима; 
- упознавање културног, историјског и 
духовног наслеђа; 
- уочавање узрочно - последичним  
односима у конкретним природним  
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Позоришна 
представа/ 
филм 
Април/мај 
 
 
 
 
 
 
Забавни дан на 
Кошутњаку 
Јун  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полудневни 
програм 

 
 
 
 
 
 
 

Полудневни 
излет 

 
 

процесима; 
       - развијање интересовања за 

природне процесе и изграђивање еколошке  
        свести и навика; 
       - развијање правилног односа према 

природи и њеном очувању; 
       - развијање спортске културе и 
способности оријентације у простору; 

        - развијање спретности и кондиције 
у природи. 

 

 

Пригодна  Новогодишња представа за ученике 
млађих разреда или филм, у зависности 
одтренутног репертоара. 

Циљеви и исходи: 
- развијање позитивног односа према  културним, 
уметничким и естетским вредностима; 

- Поступно и систематско оспособљавање 
ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења; 
- Усвајање основних теоријских и функционалних 
појмова из позоришне уметности; 
- Упознавање са делима како српске, тако и 
светске позоришне умнетности; 
- развијање потребе за неговањем и 
унапређивањем сценске културне баштине; 
- Подстицање ученика на самостално сценско 
стваралаштво; 
- Стицање навика за културно понашање на 
јавном месту, у позоришту. 

 
Обилазак Војног 
музеја Београд, институције која сакупља, 
проучава и презентује различите предмете 
за војну употребу а пре 
свега оружје, униформе, ратне заставе, 
војна документа и уметничка дела са 
војном тематиком. Војни музеј у Београду 
смештен је на 
првом бастиону југоисточног 
фронта Београдске тврђаве у згради 
подигнутој 1924. године за 
намене Војногеографског института која 
је 1956. године уступљена Музеју. 
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Окружен градским бедемима и највећим 
београдским 
парком Калемегданом представља један од 
симбола Београдске тврђаве. 
Ученици ће обићи Калемегдан,  
највећи београдски парк, а стовремено и 
најзначајнији културно-
историјски комплекс, у којем 
доминира Београдска тврђава изнад ушћа 
Саве у Дунав. Упозначе се са историјом 
Београда као и занимљивостима везаних за 
главни град. 
Предвиђене су и организоване спортске 
активности за ученике. 

 
 
Циљеви и исходи: 
 
- развијање позитивног односа према 
националним, културним и естетским 
вредностима; 
- упознавање културног, историјског и 
духовног наслеђа; 

         - Развијање љубави према отаџбини, њеној 
историји, култури и природним 
          Лепотама; 
          - Оснаживање ученика у професионалном 
развоју; 

- Развијати код ученика мотивисаност за 
учење и заинтересованост за наставне 
садржаје; 
- Подстицање самосталности у 
процесу стицања знања кроз непосредне 
истраживачке задатке; 
- уочавање узрочно - последичним  
односима у конкретним природним и 
друштвеним процесима; 

       - развијање интересовања за 
природне процесе и изграђивање еколошке  

        свести и навика; 
       - развијање правилног односа према 

природи и њеном очувању; 
       - развијање спортске културе и 
способности оријентације у простору; 

        - развијање спретности и кондиције 
у природи. 
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Пригодна  представа/филм за ученике млађих 
разреда, у зависности одтренутног репертоара. 

Циљеви и исходи: 
- развијање позитивног односа према  културним, 
уметничким и естетским вредностима; 

- Поступно и систематско оспособљавање 
ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења; 
- Усвајање основних теоријских и функционалних 
појмова из позоришне уметности; 
- Упознавање са делима како српске, тако и 
светске позоришне умнетности; 
- развијање потребе за неговањем и 
унапређивањем сценске културне баштине; 
- Подстицање ученика на самостално сценско 
стваралаштво; 
- Стицање навика за културно понашање на 
јавном месту, у позоришту. 
 
 
 
Обилазак Кошутњака, који је парк, шума и 
градско излетиште, се простире на површини 
од 330 хектара и припада општинама Савски 
Венац, Чукарица и Раковица. Једно је од 
најпопуларнијих и најпознатијих београдских 
излетишта које заједно са Топчидером чини 
јединствену еколошку целину. Захваљујући 
посебним природним, културним и историјским 
вредностима, које садржи просторна културно – 
историјска целина „Топчидер – Кошутњак“, 
проглашена је за културно добро од изузетног 
значаја за Србију, а због повољног географског 
положаја, климатских, геоморфолошких одлика и 
богатства флоре и фауне, Кошутњак је од Завода 
за заштиту Србије сврстан у „Споменик 
природе“. Представља једини остатак аутохтоне 
шумске вегетације у непосредној близини центра 
града. Кошутњак је богата шума у којој има и 
листопадног и четинарског дрвећа. Природни је 
резерват сребрнасте липе, граба и храста 
лужњака. Куриозитет кошутњачке шуме је стабло 
дрвета гинко ( биљна врста карактеристична за 
простор југоисточне Кине), које се налази у 
Пионирском граду. Флору чини 521 биљна врста, 
а фауну 20 врста ситних сисара, 25 врста птица, 
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15 врста водоземаца и гмизаваца и 227 врста 
инсеката. 
У оквиру излета предвиђене су  
организоване спортске активности за 
ученике. 

 
Циљеви и исходи: 
- непосредно упознавање појава и 
процеса у природној и друштвеној 
средини; 
- Побољшање здравља и развијање 
физичких и моторичких способности 
ученика; 
- Очување природне дечије 
радозналости за појаве у природи; 
- Развијање способности запажања 
основних својстава објеката, појава и 
процеса у окружењу; 
- Подстицање самосталности у 
процесу стицања знања кроз непосредне 
истраживачке задатке; 
- Развијање свести о потреби заштите 
неговања, чувања и унапређивања 
природне животне средине и 
изграђивање еколошких навика; 
- Развијање способности сналажења; 
- Оспособљавање ученика за безбедан 
и правилан боравак у природи; 
-  уочавање узрочно - последичним  
односима у конкретним природним  
процесима; 

       - развијање интересовања за 
природне процесе и изграђивање еколошке  

        свести и навика; 
       - развијање правилног односа према 

природи и њеном очувању; 
       - развијање спортске културе и 
способности оријентације у простору; 

        - развијање спретности и кондиције 
у природи. 
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План излета, екскурзија и наставе у природи 
ученика старијих разреда за школску 2022/2023. годину 

 
Време, места  и 
објекти које треба 
посетити 

Број дана Садржаји, циљеви и задаци програма 

Путујућа 
учионица: 
Орашац, 
Аранђеловац, 
Опленац, Топола 
октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогодишња 
представа/музички 
програм 
Децембар  
 
 
 
 
Голубац, Велико 
Градиште, 
Сребрно језеро 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тршић, Петница, 
манастит Троноша 

 
Целодневни 

излет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Полудневни 
програм 
 
 
 
 
 
 
Целодневни 

излет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Целодневни 

излет 
 
 

 
- Орашац: Обилазак места где је подигнут Први српски 

устанак. Обилазак Марићевића јаруге, цркве Св. 
Вазнесења Господњег, школе, споменика Вожду 
Карађорђу и музеја.  

- Аранђеловац: Обилазак градског парка / Буковичке бање. 

- Опленац: Обилазак цркве Св. Ђорђа, куће и задужбине 
краља Петра Првог Карађорђевића, маузолеја и галерије. 
Ручак у хотелу „Опленац“. 

- Топола: Разгледање Карађорђевог града, споменика, конака 
и цркве. Повратак у Михајловац. 

 

У оквиру излета  за ученике су предвиђене организоване  
активности у природи. 

 

Циљеви и исходи: 
- непосредно упознавање појава и процеса у природној 
и друштвеној средини; 
- развијање позитивног односа према националним, 
културним и естетским вредностима; 
- упознавање културног, историјског и духовног 
наслеђа; 
- уочавање узрочно - последичним  односима у 
конкретним природним  процесима; 

       - развијање интересовања за природне процесе и 
изграђивање еколошке  

        свести и навика; 
       - развијање правилног односа према природи и 

њеном очувању; 
       - развијање спортске културе и способности 
оријентације у простору; 

        - развијање спретности и кондиције у природи. 

 

 

Пригодна  Новогодишња представа/филм за ученике старијих 
разреда или музички програм, у зависности одтренутног 
репертоара. 

Циљеви и исходи: 
- развијање позитивног односа према  културним, уметничким и 
естетским вредностима; 

- Поступно и систематско оспособљавање ученика за 
доживљавање и вредновање сценских остварења; 
- Усвајање основних теоријских и функционалних појмова из 
позоришне уметности; 
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Јун  - Упознавање са делима како српске, тако и светске позоришне 
умнетности; 
- развијање потребе за неговањем и унапређивањем сценске 
културне баштине; 
- Подстицање ученика на самостално сценско стваралаштво; 
- Стицање навика за културно понашање на јавном месту, у 
позоришту. 

 
 
 
 

Голубачки град или тврђава 
Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од 
изузетног значаја. Налази се у Националном парку Ђердап, на 
десној обали Дунава, 4 km низводно од данашњег насеља. 
Смештена је на високим литицама, на месту на ком се река 
сужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру  

Тврђава је грађена лепезасто и састоји се од три дела: предњег, 
задњег и горњег града (са цитаделом). Чини га укупно 
10 кула и две велике колске капије. Испред тврђаве је било 
цивилно насеље, о чему данас сведоче само неки делимично 
истражени објекти. 

Сребрно језеро је вештачко језеро на десној обали Дунава и 
представља њен некадашњи речни рукавац који је данас затворен 
двема бранама. Налази се на подручју Браничевског округа у 
источној Србији, на два километра од Великог Градишта. 
Просечне је ширине од 300 m, a просечне дужине од 14 km. 
Сребрно језеро има неправилан облик лука, и заузима површину 
од 4 km². Налази се на надморској висини од 70 метара и дубоко је 
8 метара. Вода је бистра због недостатка загађења и природне 
филтрације воде кроз много пешчаних дина. Језеро је богато 
рибом, укључујући амура, шарана, сома, штуке, смуђа и осталих 
слатководних риба. 

 
Циљеви и исходи: 
 
- развијање позитивног односа према националним, 
културним и естетским вредностима; 
- упознавање културног, историјског и духовног 
наслеђа; 

         - Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури 
и природним 
          лепотама; 
          - Оснаживање ученика у професионалном развоју; 

- Развијати код ученика мотивисаност за учење и 
заинтересованост за наставне садржаје; 
- Подстицање самосталности у процесу стицања 
знања кроз непосредне истраживачке задатке; 
- уочавање узрочно - последичним  односима у 
конкретним природним и друштвеним процесима; 

       - развијање интересовања за природне процесе и 
изграђивање еколошке  

        свести и навика; 
       - развијање правилног односа према природи и 
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њеном очувању; 
       - развијање спортске културе и способности 
оријентације у простору; 

        - развијање спретности и кондиције у природи. 
 
 
Село Тршић је родно место Вука Стефановића Караџића, 
реформатора српског језика и писма. Налази се на 7 km од 
Лознице. Цео комплекс представља својеврстан музеј на 
отвореном и има посебну културну и туристичку вредност, кроз 
њега протиче речица Жеравија.  У њему се налазе Музеј језика и 
писма, Галерија, Гостинска кућа, калиграфска радионица, Музеј 
Вукових сабора, Кућа писаца, црква брвнара Светог Архангела 
Михаила, вајати у којима су смештене радионице за  старе занате. 
Као посебна целина у оквиру комплекса издваја се Вуково имање 
на ком се налази Вукова спомен кућа. Тршић и Троноша 
проглашени су заштићеним подручјем, односно, културним 
пределом II и III степена заштите.  
 

У оквиру излета предвиђене су  организоване спортске 
активности за ученике. 

 
Циљеви и исходи: 
- развијање позитивног односа према националним, 
културним и естетским вредностима; 
- упознавање културног, историјског и духовног 
наслеђа; 

         - Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури 
и природним 
          лепотама; 
          - Оснаживање ученика у професионалном развоју; 

- Развијати код ученика мотивисаност за учење и 
заинтересованост за наставне садржаје; 
- Подстицање самосталности у процесу стицања 
знања кроз непосредне истраживачке задатке; 
- уочавање узрочно - последичним  односима у 
конкретним природним и друштвеним процесима; 

       - развијање интересовања за природне процесе и 
изграђивање еколошке  

        свести и навика; 
       - развијање правилног односа према природи и 

њеном очувању; 
       - развијање спортске културе и способности 
оријентације у простору; 

        - развијање спретности и кондиције у природи. 
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ТАКМИЧЕЊА, СМОТРЕ 
 
Школа ће учествовати на смотрама и такмичењима према Календару који утврди 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а сходно Правилнику о 
одржавању такмичења и смотри. Исто тако ученици ће учествовати на ликовним, 
литерарним конкурсима и осталим манифестацијама у оквиру секција, одељењских 
заједница и индивидуално, сходно сопственим способностима и интересовањима 
ученика, као и конкурсима које расписују „Пријатељи деце Београдске општине 
Палилула“ у складу са њиховим планом активности, интересовањима ученика и 
могућностима школе. 
 
 

 
УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА 

 
DELF - На основу Уговора сачињеног 18. 11. 2010. године између Амбасаде Републике 
Француске у Републици Србији и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије омогућена је реализација полагања испита за стицање дипломе 
DELF – званичне дипломе француског језика Министарства просвете Републике 
Француске, у школама чији је оснивач Република Србија.  

Испите за добијање дипломе DELF A1, A2, Б1 и Б2 Заједничког европског оквира, могу 
да полажу ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе и сва четири 
разреда гимназије.  
Основна школа „Краљица Марија“ је, као школа где се француски језик учи као први и 
обавезан језик, од самог склапања уговора, део пројекта DELF и нуди ученицима 
могућност стицања ове званичне француске дипломе. 
Наставници француског језика ће и у овој школској години припремати и изводити 
ученике на полагање испита у договору са Амбасадом Републике Француске, ако то 
буде могуће и ако буде заинтересованих ученика. 
 

Пилот програм „Покренимо нашу децу“ Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја за ученике млађег школског узраста примењиваће се у току 
школске године у свим одељењима од првог до четвртог разреда према плану рада 
одељењског старешине, а посебно на часовима физичког васпитања поштујући све 
препоруке. 
 

Програм „Основи безбедности деце“, Министарства унутрашњих послова и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који се реализовао током 
школске године у укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељењског 
старешине на месечном нивоу, за ученике четвртог и шестог разреда, а обрађиване су 
теме: безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, насиље као негативна 
појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење 
интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима, 
заштита од пожара, као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних 
непогода, биће реализован уколико се школи обрати Полицијска станица Палилула. 
Програм ће реализовати предавачи који поседују знања и вештине из области које се 
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изучавају и који су запослени у Министарству унутрашњих послова, а према 
обавештењу из ПС Палилула. 
 
Пројекат „Пријатељи и у школи и на мрежи“ у реализацији Центра за едукацију и 
развој личности „Кругови“. На територији града Београда, као и на самој градској 
општини Палилула, бележи константан пораст броја вршњачког насиља, како у 
школама, тако и на интернету. Учестали сукоби међу ученицима који се огледа у 
постављању неприменрених садржаја на друштвене мреже, коментарисање, вређање у 
Вајбер и Инстаграм групама. Међу ученицима је евидентно одсуство асертивне 
комуникације услед чега они нису у стању да исправно аргументују своје потребе и 
жеље. Долази до вређања и угрожавања менталног и физичког интегритета. Општи 
циљ пројекта је стицање основних знања о асертивној комуникацији, емоционалној 
писмености и исправној аргументацији код ученика основних школа старијих разреда. 

ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА,  
САВЕТОДАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 

СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
Време реализације 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 
 
 
 

септембар/октобар 

Доношење програма рада Школског одбора за школску 
2022/2023. годину; 
Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Годишњег 
плана рада школе у школској 2021/2022. години; 
Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању 
запослених у школској 2021/2022. години; 
Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и 
Извештаја о остваривању Развојног плана школе; 
Усвајање извештаја о раду директора; 
Доношење  плана стручног усавршавања запослених у школској 
2022/2023. години; 
Разматрање и доношење Годишњег плана рада школе за 
школску 2022/2023. годину; 
Усклађивање општих аката установе са правилницима који су 
ступили на снагу од школске 2022/2023. године; 

 
 

новембар 
децембар 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 
првог класификационог периода  и предлагање мера за 
побољшање успеха и владања ученика  
Доношење одлуке о попису  имовине и обавеза са стањем на дан 
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јануар 31. 12. 2022. године  и о формирању Пописне комисије;              
Разматрање и усвајање Извештаја Пописне комисије о попису  
имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2022. године;   
Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 
првог полугодишта; 
Доношење Финансијског плана за 2023. годину; 
Доношење Плана набавки у 2023. години; 
Припреме за обележавање Дана Светог Саве; 

 
фебруар 

март 

 
Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању 
школе за 2022. годину;   

 
април 

мај 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 
трећег класификационог периода; 
Припрема за прославу Дана школе у складу са епидемиолошком 
ситауцијом;  

 
 

јун 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају II 
полугодишта, о такмичењима ученика и о постигнутим 
резултатима ученика осмог разреда на завршном испиту; 
Утврђивање Предлога финансијског плана школе за наредну 
календарску годину; 
Усвајање извештаја о изведеним излетима и настави у природи; 
Именовање, на предлог синдикалне организације, Комисије за 
утврђивање лица за чијим радом је делимично или у потпуности 
престала потреба за наредну школску годину; 

 
 
 
 

током године 

Решава актуелна питања, анализира и даје мишљење о 
одређеним ситуацијама и догађајима у животу школе у оквиру 
своје надлежности; 
Доноси одлуке  по приговору на решење директора школе; 
Одлучује о давању школског простора у закуп и цени закупа; 
По потреби, доноси  измене и допуне општих аката школе; 
Прати законитост  рада директора школе; 
Усваја извештај о раду директора; 
Разматра периодично Извештаје о финансијском пословању 
школе; 
Обавља остале послове у складу са Законом. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
 
Савет родитеља школе чине представници родитеља из сваког одељења и представља 
значајан облик укључивања родитеља у све облике одлучивања који су значајни за 
организовање живота и рада у школи и стварање повољнијих услова за рад и развој 
ученика 
Чланови Савета родитеља у школској 2022/2023. години су: Александра Јовановић 
(1/1), Татијана Попеску (1/2), Љиљана Зулевић (1/3), Јелена Томашевић (2/1), Верица 
Стојановић (2/2), Тијана Прокић (3/1), Биљана Антонијевић (3/2), Светлана Петровић 
(3/3), Маринела Шокарда Славић (4/1), Бранислава Кнежевић (4/2), Ивана Мирковић 
(5/1), Ива Томић (5/2), Ивана Марјановић (6/1), Ана Божовић (6/2), Дејана Милитар 
(7/1), Борис Дисић (7/2), Лепосава Симић (7/3), Маријана Попеску (8/1), Сандро Каблар 
(8/2), Александра Миладиновић (8/3), Бесим Бериша (комбиновано одељење). 
 
 

 
ВРЕМЕ 

 
САДРЖАЈ 

 
 
 
 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

Конституисање Савета родитеља – избор председника, заменика 
председника и записничара; 
Упознавање са Годишњим извештајем о раду школе, 
самовредновању и развојном планирању; 
Разматрање извештаја о раду директора за претходну школску 
годину; 
Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 
2022/2023. годину; 
Разматрање понуда за колективно осигурање ученика; 

 
НОВЕМБАР 

Упознавање са успехом и владањем ученика на крају првог 
класификационог периода; 
Предлагање мера за побољшање успеха и владања ученика; 

 
 

ЈАНУАР 

Упознавање са успехом у учењу и владању ученика на крају првог 
полугодишта;   

 
АПРИЛ 

Упознавање са успехом и владањем ученика на крају трећег 
класификационог периода; 
Избор представника Савета родитеља за Комисију за избор 
Ученика генерације; 
Предлагање и избор члана из редова родитеља за члана Школског 
одбора; 

ЈУН Упознавање са успехом у учењу и владању ученика на крају другог 
полугодишта;   
Разултати на Завршном испиту; 
Предлози мера унапређења раду за следећу школску годиуну; 

 
 
 

ТОКОМ 

Укључивање родитеља у хуманитарне и друге акције на нивоу 
школе, уређења школе, помоћ родитеља у реализацији васпитне 
функције школе и здравственог васпитања /предавања, трибине и 
друге активности; 
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ГОДИНЕ Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
васпитаног рада; 
Доношење одлука из надлежности Савета родитеља (излети, 
екскурзија, уџбеници); 
Разматрање предлога уџбеника; 

Носиоци активности су сви чланови Савета родитеља, директор, педагог и одељењске 
старешине, као и сви предметни наставници у зависности од потреба. 

 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 
Школом руководи Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе. 
a) Послови организације образовно-васпитног рада 
   - Планирање и програмирање рада на свим нивоима 
   - Организовање свих видова образовно-васпитног рада и вођења педагошке 
документације у школи 
   - Организација рада постојећих служби у школи у циљу стварања што бољих услова 
за реализацију програма школе, а посебно у условима отежаног рада услед епидемије 
коранова вируса 
   - Организација сарадње са друштвеном средином 
   - Организовање материјално-финансијског пословања 
 
б) Инструктивно-педагошки рад 
   - Организовање, усмеравање и  помоћ при планирању и програмирању целокупног 
образовно-васпитног рада, припремању за рад и коришћењу савремених метода, 
облика и средстава  
   - Пружаће стручну помоћ у вођењу педагошке документације, за чије вођење је у 
датим условима потребно доста флексибилности и спремности на могуће измене 
 
в) Усмеравање и усклађивање рада стручних органа 
   - У овим активностима директор ће од почетка учествовати у усмеравању и 
усклађивању свих планова. У току школске године усмераваће рад стручних органа 
школе да би се програм, у условима епидемије, што рационалније и доследније 
реализовао. У случају потребе предлагаће измене и допуне које омогућавају успешнију 
реализацију образовно-васпитног рада. 
 
г) Рад са стручним сарадницима, ученицима и родитељима 
   - У сарадњи са педагогом школе израђиваће оперативни план рада школе, по 
месецима. У току месеца посебно ће пратити свакодневну реализацију распореда 
часова и других планова. Присуствоваће свим седницама стручних органа школе, 
уколико не буде службено спречен. 
   - У сарадњи са библиотекарем организоваће набавку књига за библиотеку. 
   - У сарадњи са ученицима и родитељима покренуће хуманитарне акције и активности 
којима се подстиче свеобухватан развој ученикове личности када се за то створе 
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услови, а у току рада усмеравати посебно пажњу ученика на придржавање прописаних 
мера ради превенције ширења вируса COVID-19.  
 
д) Рад на праћењу и унапређивању образовно- васпитног рада 
  - Увид у реализацију оствариће прегледом педагошке документације према потреби. 
  - Сталним праћењем програма и њиховом применом, као и спровођењем одлука 
надзорних и других стручних органа, обезбеђиваће се законитост у раду школе. 
 
ђ) Финансијско-материјални услови 
  - У овој области директор ће остварити контакте са Министарством просвете -
Одељењем за финансије, ради склапања уговора о финансирању програма школе. 
   - Учествоваће у планирању и расподели остварених средстава као и у контроли 
њихове потрошње.  
   - Оствариваће увид у финансијско пословање школе и стварати услове за рационално 
и сврсисходно трошење расположивих средстава и домаћински однос према објектима 
и инвентару. 
 
е) Аналитички извештајни послови 
   - У сарадњи са педагогом  радиће на изради тромесечних, полугодишњих и 
годишњих анализа образовно-васпитног рада и реализацији програма школе.  
   - Учешће у изради анализе рада школе као и годишњег извештаја о свом раду и раду 
школе као и израда осталих извештаја на захтев Министарства просвете. 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ РАДА 

Сарадници у 
школи 

 
 
 
 
 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

- Израда предлога организационе шеме обављања 
свих послова у школи 
- Подела задужења и решења о радним обавезама 
- Контрола програма и планова за све облике рада 
- Утврђивање распореда часова и дежурства 
наставника 
- Упознавање са ученицима првог разреда 
- Припрема за избор Савета родитеља 
- Припреме и руковођење седницама 
Наставничког већа 
- Припреме и учешће на седницама Школског 
одбора 
- Педагошко инструктивни послови у вези са 
радом стручних органа 
- Праћење реализације Годишњег плана рада 
школе 
- Утврђивање броја часова редовне наставе, 
допунског и додатног рада и других ваннаставних 
активности 

наставници 
секретар школе 

шеф 
рачуноводства 

педагог 
руководиоци 
стручних већа 
руководиоци 

тимова 
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- Увид у планове рада наставника 
- Сарадња са локалном заједницом 

 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР 
 

- Израда плана набавке опреме, наставних 
средстава и плана инвестиционог   одржавања 
- Педагошко инструктивни рад – помоћ у 
припреми и организацији образовно-васпитног 
рада  
- Анализа текућих васпитно-образовних проблема 
и помоћ наставницима у успешнијем васпитно-
образовном деловању 
- Праћење реализације наставе 
- Одржавање седница стручних органа 
- Припреме за стручно усавршавање 
- Сарадња са локалном заједницом 

педагог 
руководиоци 

тимова 
наставници 
родитељи 

 
 
 
 
 
 

НОВЕМБАР 

- Индивидуални разговори са наставницима после 
посећених часова у циљу  пружања помоћи у 
планирању и програмирању 
- Сарадња у идентификацији даровитих ученика, 
координација и учешће у раду са даровитим 
ученицима 
- Седнице стручних органа 
- Анализа успеха из појединих предмета и групни 
облици инструктивног рада са наставницима (у 
оквиру стручних актива) 
- Сарадња са друштвеном средином 

одељењске 
старешине 
наставници 

руководиоци 
стручних већа 

педагог 
родитељи 

 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР 

- Саветодавни рад са родитељима ученика 
- Саветодавни рад са наставницима у циљу 
адекватног третмана  
- Подстицање ученика са тешкоћама у раду и 
понашању 
- Контрола планова  и реализација допунског и 
додатног рада 
- Анализа обављања административно-
финансијских послова 
- Припрема за израду завршног рачуна 
- Сарадња са друштвеном средином 
- Праћење реализације школског програма  
- Праћење и увид у реализацију планираног фонда 
часова  
- Одржавање седница одељењских и стручних 
већа 
- Седница Наставничког већа – анализа рада и 
извештај о успеху у I полугодишту, мере за даљи 
рад 
- Преглед школске документације  

одељењске 
старешине 

руководиоци 
стручних већа 

педагог 
родитељи 

шеф 
рачуноводства 

пописна комисија 

 
 

- Праћење утрошка финансијских средстава и 
праћење законских прописа 

одељењске 
старешине 
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ЈАНУАР 
 

- Организација припреме  и прославе школске 
славе  
- Преглед извештаја за анализу рада у I 
полугодишту 
- Састављање Извештаја о раду директора за прво 
полугодиште 
- Израда разних извештаја за потребе педагошких 
и друштвених институција  
- Седница Школског одбора 

наставници 
руководиоци 

стручних већа и 
тимова 
педагог 

родитељи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕБРУАР 

- Саветодавни рад са ученицима који испољавају 
проблемске облике понашања 
- Саветодавни рад са даровитим ученицима у 
циљу њиховог подстицања у даљем раду 
- Анализа проблема у вези са оцењивањем, 
педагошко-инструктивни рад и сарадња са 
наставницима у циљу отклањања истих 
- Израда разних извештаја  
- Анализа материјално финансијког стања 
- Корелација активности са Министарством 
просвете 
- Увид у реализацију фонда часова свих облика 
наставе 
- Организација и припрема школских такмичења – 
уколико до организације дође 

одељењске 
старешине 

руководиоци 
стручних већа 

педагог 
родитељи 

шеф 
рачуноводства  

 
 
 
 
 
 
 

МАРТ 

- Праћење и реализација плана и програма 
образовно васпитног рада прегледом школске 
документације 
- Праћење ефеката васпитно-образовног рада, 
успеха и понашања ученика 
- Посета часовима редовне наставе, преглед 
оперативних планова рада и евидентирање по 
наставнику и предмету 
- Анализа рада стручних актива и комисија 
- Одржавање планираних седница 
- Иницирање промена и садржаја у културној и 
јавној делатности школе 
- Сарадња са друштвеном средином 

одељењске 
старешине 
наставници 

руководиоци 
стручних већа и 

тимова 
педагог 

родитељи 
 

 
 
 
 
 

АПРИЛ 

- Анализа финансијског пословања 
- Анализа сарадње школе са друштвеном 
средином 
- Организација и план рада око уписа ученика у 
први разред 
- Седница Наставничког већа – анализа успеха и 
владања на крају трећег класификационог 
периода 
- Седнице Школског одбора и Савета родитеља 

одељењске 
старешине 
наставници 

педагог 
родитељи 

 

 - Педагошко инструктивни рад у вези са одељењске 
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МАЈ 
 

професионалном оријентацијом ученика 
- Саветодавни рад са ученицима 
- Посета часовима редовне наставе и одељењске 
заједнице 
- Припреме за прославу Дана школе 
- Саветодавни рад са наставницима 

старешине 
наставници 

руководиоци 
стручних већа 

педагог 
родитељи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЈУН 

- Прослава Дана школе у складу са 
епидемиолошким условима 
- Седнице стручних органа  
- Организација разредних испита, поправних 
испита за ученике осмог разреда 
- Организавција припремне наставе 
- Сарадња са Министарством просвете у вези са 
организацијом Завршног испита ученика осмог 
разреда 
- Седница Наставничког већа – анализа и усвајање 
успеха ученика на крају II полугодишта 
- Анализа реализације школског програма рада 
- Предлог плана рада школе за наредну школску 
годину 
- Анализа шестомесечног финансијског 
пословања школе 
- Анализа протеклог обележавања и прославе 
Дана школе  
- План радова у школи за време школског 
распуста 

одељењске 
старешине 
наставници 

руководиоци 
стручних већа 

педагог 
родитељи 

секретар школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈУЛ/АВГУСТ 

- Упознавање са актима приспелим у току 
школског распуста 
- Сарадња са Министарством просвете 
(трансформација, корелација активности)  
- Израда извештаја о раду за текућу школску 
годину 
- Организација израде  годишњег плана рада за 
наредну школску годину 
- Рад на формирању одељења првог и петог 
разреда 
- Седница разредних већа – анализа извештаја о 
успеху и остваривање школског програма за  
текућу школску годину 
- Седница Наставничког већа – анализа извештаја 
о успеху и остваривање школског програма за 
текућу школску годину 
- Израда распореда рада, плана задужења и 
решења о радним обавезама наставника 
- Анализа финансијског стања и израда 
финансијског плана  за наредну школску годину 

одељењске 
старешине 
наставници 

руководиоци 
стручних већа 

педагог 
родитељи 

секретар школе 
шеф 

рачуноводства 
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- Израда плана рада директора 
- Организациони послови око припреме за 
почетак школске године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОКОМ 
ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Посета часовима с циљем увида у организацију 
наставног рада и квалитет припрема за наставу 
када то услови буду дозвољавали 
- Подела задужења и редовне провере 
функционисања појединих сегмената у 
организацији рада школе 
- Рад на повећању безбедности ученика (сарадња 
са МУП-ом, школским полицајцем) 
- Организовање дежурства наставника,  
- Учешће у раду Oдељењских већа, Стручних 
актива и по потреби одељењских родитељских 
састанака 
- Учествовање у припремању седница и раду 
Савета родитеља школе 
- Припремање и вођење седница Наставничког 
већа 
- Припремање садржаја и вођење састанака 
Педагошког колегијума 
- Учешће у раду Школског одбора и 
континуирано извештавање чланова Школског 
одбора о плановима и њиховој реализацији 
- Планирање поправки, адаптација, мањих и већих 
радова у школи и проналажење материјалних 
средстава за њихову реализацију, а доношење 
одлука у вези са њима у сарадњи са комисијом за 
радове, Саветом родитеља и Школским одбором 
 - Пружање помоћи у припреми састанака 
Стручних већа, Одељењских већа 
- Праћење рада тимова који раде на реализацији 
школских пројеката, давање иницијатива за нове 
пројекте 
- Изналажење могућности за набавку нових 
наставних средстава и стручне литературе, 
утврђивање приоритета 
- Увид у израду планова редовне, додатне, 
допунске наставе, секција и слободних 
активности 
- Организација израде и ажурирање нормативних 
аката школе 
- Праћење реализације планова и програма 
стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника 
- Анализа материјално-финансијског пословања 
- Сарадња са Министарством просвете, науке и 

наставници 
секретар школе 

шеф 
рачуноводства 

педагог 
руководиоци 
стручних већа 
руководиоци 

тимова 
(сви запослени) 
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ТОКОМ 
ГОДИНЕ 

технолошког развоја, Градским секретаријатом за 
образовање и дечју заштиту, Школском управом, 
општином Палилула 
- Сарадња са локалним културним и спортским 
институцијама 
- Сарадња са медијима 
- Разматрање осталих текућих питања из 
проблематике рада школе 
- Дан „отворених врата“, сарадња са родитељима 
- Анализа рада стручних органа школе, ученичких 
организација и ваннаставних активности 
- Анализа праћења семинара и реализација 
стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника 
- Сарадња са надлежним Домом здравља у вези са 
континураном заштитом здравља ученика 
- Редовно обезбеђивање и контрола хигијенских 
услова у школи 
- Активности на противпожарној заштити 
- Активности на заштити животне средине 
- Сарадња са предшколским институцијама 
- Унос података у ЈИСП и ИС „Доситеј“ 
 

 

директор школе 
Сања Павић-Рајак 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Наставничко веће је стручни орган који интезивно прати, усмерава и координира 
целокупан образовни-васпитни процес у школи. Својом активношћу, која је регулисана 
Статутом школе одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и 
реализацији свих садржаја Годишњег плана рада. 

Ови садржаји у току године биће допуњени актуелним темама и садржајима за којима 
се јави потреба, а све у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом: 
 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 
 
 

септембар 

* Разматрање Извештаја о остваривању 
годишњег плана рада школе;  
* Разматрање и утврђивање предлога 
Годишњег плана  рада школе;  
* Утврђивање броја часова и времена 
одржавања допунске, додатне наставе и 
слободних активности; 
* Предлог распореда писменог проверавања 
знања ученика; 

 
 
 

директор 
чланови већа 
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октобар 

* Одређивање ментора наставницима 
приправницима; 
* Доношење одлуке о ослобађању ученика 
практичног дела наставе физичког и 
здравственог васпитања; 
* Вођење и ажурирање  педагошке 
докуменације и електронског дневника; 

 
 

директор 
одељењске 
старешине 

чланови већа 

 
 

новембар 

*Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода; 
*Извештај о реализацији Плана и Програма у 
свим областима рада; 
*Обухваћеност ученика допунском и 
додатном наставом као и слободним 
активностима;  
*Стручно усавршавање наставника, анализа, 
договор; 
*Припреме за школска такмичења у датим 
условима; 
*Припрема за прославу Нове године и 
прославу школске славе Свети Сава; 

 
директор 
педагог 

чланови већа 

 
 

децембар 
јануар 

* Успех и дисциплина ученика на крају првог 
полугодишта; 
*Реализација Плана и Програма; 
*Извештај о посећеним часовима у току 
првог полугодишта; 
*Реализација Плана и Програма 
самовредновања; 
* Прослава Св. Саве; 

 
директор 
педагог 

чланови већа 
 

 
 
 
 
 
 
 

април 

* Извештај о успеху и владању ученика на 
крају трећег класификационог периода - 
реализација часова и наставних садржаја; 
*Учешће на семинарима и другим облицима 
стручног усавршавања; 
*Припреме за завршетак школовања ученика 
осмог разреда, организовање часова 
припремне наставе; 
*Избор представника Наставничког већа за 
Комицију за избор Ученика генерације; 
*Извештај о реализацији допунске и додатне 
наставе као и о раду слободних активности; 
*Договор у вези са прославом Дана школе и 
организационе припреме, подела задужења; 

 
 

директор 
педагог 

предметни 
наставници 

чланови већа 

 
 
 
 
 

* Извештај о успеху и владању ученика 8. 
разреда на крају школске године;  
* Предлагање ученика – носилаца дипломе за 
поједине наставне области, дипломе „Вук 
Караџић“ и предлог за Ученика генерације; 

 
 
 

директор 
педагог 
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јун 
 

* Организационе припреме и подела 
задужења за извођење завршног испита;  
* Подела задужења за рад на Извештају за 
школску 2022/2023. и Годишњем плану рада 
школе за школску 2023/2024. годину; 
* Извештај о успеху и владању ученика на 
крају школске године; 
* Извештај о реализацији часова редовне, 
додатне, допунске наставе и слободних 
активности; 
* Анализа постигнутих резултата ученика 
школе на свим нивоима такмичења и смотри; 
* Извештај о посећеним часовима у току 
другог полугодишта; 

руководиоци већа, 
тимова и актива 

 
 
 
 
 
 
 
 

август 
 

* Организација припремне наставе и 
поправних испита; 
* Анализа уписа ученика 8. разреда у средње 
стручне школе и гимназије; 
* Предлог поделе часова на наставнике, 
подела разреда на одељења и број ученика по 
одељењу; 
* Утврђивање потреба у кадровима; 
* Ажурирање школске документације, 
извештаји; 
* Извештај о успеху ученика после 
поправних и разредних испита; 
* Извештај о самовредновању; 
* Утврђивање распореда часова за нову 
школску годину; 
* Организациона питања у вези са почетком 
нове школске године; 
* Припрема за почетак школске године; 
* Одлука о броју одељења; 
* Утврђивање задужења запослених за 
школску 2023/2024. годину; 
* Одлука о одељењским старешинствима; 
* Утврђивање распореда и начина дежурства; 

 
 
 
 

директор 
педагог 

чланови већа 
 

 
 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

Разредна већа чине сви наставници који изводе наставу у одређеном разреду и 
сарадници. Они се баве питањима од интереса за цео разред, а радом Разредног већа 
руководи изабрани наставник. Одељењско веће непосредно организује и координира 
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образовно васпитни рад у одељењу, разматра питања која се односе на живот и рад 
ученика  и предузима  мере за  унапређивање образовно-васпитног рада.  
План и програм свих разредих већа посебно дат је у Школском програму од 1-8. 
разреда и чини његов саставни део. 
Током школске 2022/2023. године Разредна већа реализоваће следеће садржаје (али и 
нове за којима се укаже потреба): 
 
 
 
 
 
 
Време 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 
Носилац посла 

 
 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

Организовање пријема ученика првог разреда, 
заједнички родитељски састанак 

Директор, 
педагог, ОС 1. 
разреда 

Први утисци о генерацији, способностима 
ученика, социјална структура 

педагог 
 

Упознавање Одељењских већа са новодошлим 
ученицима 

педагог, ОС 1-
8. разреда 

Евидентирање ученика за рад у допунској, 
додатној настави, слободним активностима и 
ученичким организацијама 

ОС 1-8. разреда, 
наставници, 
педагог 

Договор о родитељским састанцима, 
уједначеност захтева и садржаја 

ОС 1-8. разреда, 
педагог 

 
 
 

ОКТОБАР 

Укључивање ученика у Организацију 
Пријатељи деце Палилуле 

ОС 1. разреда, 
координатор, 
директор 

Заједнички састанак већа петог разреда и 
учитеља те генерације-посебне карактеристике 
ученика и те генерације уопште 

ОС 5. разреда, 
учитељи, 
педагог, 
директор 

Упознавање већа са програмима рада педагога  
у оквиру ПО 

ОС 8. Разреда 
педагог 

 
НОВЕМБАР 

 
 

Утврђивање успеха и владања ученика на I 
класификационом периоду 

ОС 1-8. разреда 

Реализација часова редовне, допунске, додатне 
наставе и слободних активности 

ОС 1-8. разреда 

Идентификација ученика којима треба 
пружити посебну помоћ у учењу и владању 

ОС 1-8.разреда, 
ПП служба 

Идентификација надарених ученика, 
евидентирање ученика који посебно напредују 
у раду, мере за њихову афирмацију 

Наставници 1-8. 
разреда, ПП 
служба 

 
 

ДЕЦЕМБАР 
ЈАНУАР 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају 
првог полугодишта и мере за побољшање 

ОС 1-8. разреда 

Реализација плана редовне, допунске, додатне 
наставе и слободних активности 

ОС 1-8. разреда 
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Реализација састанака са родитељима ученика 
који су на полугодишту имали три и више 
недовољних оцена 

ОС 1-8. 
Разреда, 
педагог 

Осврт на реализацију програма васпитне 
функције школе 

ОС 1-8. разреда, 
наставници 

 
 

АПРИЛ 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају 
III класификационогпериода 

ОС 1-8. разреда 

Реализација плана редовне, додатне, допунске 
наставе и слободних активности 

ОС 1-8. разреда 

Анализа добијених резултата на основу 
тестирања ученика четвртог разреда и осмог 
разреда у вези са ПО 

педагог, ОС 4. 
р, ОС 8. разреда 

 
МАЈ 

Организација и реализација екскурзија ученика 
и наставе у природи 

Директор, ОС 
1-8. разреда 

Припреме за прославу Дана школе, културно-
забавне и спортске активности 

Директор, 
педагог, ОС 1-
8. разреда 

 
 
 
 
 

ЈУН 

Утврђивање успеха и владања на крају 
школске године 

ОС 1-8. разреда 

Утврђивање предлога за носиоце дипломе „Вук 
Караџић“, Посебних диплома и Ученика 
генерације 

Наставници, 
ОС 8. разреда 

Реализација плана редовне, допунске, додатне 
наставе и слободне активности 

ОС 1-8. разреда 

Утврђивање постигнутих резултата ученика на 
такмичењима и смотрама 

ОС 1-8. разреда 

Организација и извођење часова припремне 
наставе за ученика осмог разреда 

Директор, 
наставници 
српског ј, 
математике, 
биологије, 
историје, 
географије, 
физике и хемије 

 
АВГУСТ 

Утврђивање успеха ученика после полагања 
поправних и разредних испита 

ОС 4-8. 
Разреда,педагог 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 
ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА,  СТРУЧНИХ АКТИВА И 

СТРУЧНИХ ТИМОВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 
У школи постоје следећа Стручна већа, Активи и Тимови: 

Руководиоци Стручних већа, Актива и Тимова 
 

Стручно веће за разредну наставу 
Јелена Дашић 

Стручно веће за област предмета друштвених наука 
Весна Радаковић 

 

Стручно веће за област предмета природних наука 
Татјана Бачевић 

 

Стручно веће за област предмета уметности и вештина 
Снежана Ђорђевић 

 

Стручни актив за развојно планирање 
Титијана Дехељан 

 

Стручни актив за развој школског програма 
Горан Ракин 

 

Тим за инклузивно образовање 
Марија Петковић-Бонџић 

 

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

Зорана Величковић 
 

Тим за самовредновање 
Минодора Шокарда Славић 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 
Душанка Босанац 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Адриан Перин 

 

Тим за професионални развој 
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Јелена Шијан 
 

Тим за информисање и ажурирање сајта школе 
Јелена Дашић 

Тим за подршку ученицима мигрантима 
Даворка Демоњић 

 

Педагошки колегијум 
Сања Павић-Рајак 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  
 

Чланови већа: 
    Јелица Павловић – наставник разредне наставе 
    Титијана Дехељан – наставник разредне наставe 
    Вук Аранђеловић – наставник разредне наставе 
    Маја Поповић – наставник разредне наставе 
    Милан Стамболић – наставник разредне наставе 
    Ивана Танасић – наставник разредне наставе 
    Ирина Танасковић – наставник разредне наставе 
    Јелена Дашић – наставник разредне наставе 
    Јелена Дринчић – наставник разредне наставе 
    Анишоара Бољанцу – наставник разредне наставе 
    Виорика Нан Безбрадица– наставник разредне наставе у продуженом боравку 
    Душанка Босанац – наставник француског језика 
    Весна Радаковић – наставник француског језика 
    Миладин Малић – наставник верске наставе (православна) 
    Елза Хаџић – наставник верске наставе (исламска) 
    Илеана Зоја Томић – наставник румунског језика са елементима националне културе 
 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕПТЕМБАР 

* Упознавање и усвајање плана Стручног већа 
наставника разредне наставе за   школску 2022/2023. 
годину 
*Упознавање са школским календаром 
*Усвајање глобалних планова 
*Договор о распореду  часова редовне наставе, 
ваннаставних активности, изборних предмета као и  
распоред коришћења фискултурне сале 
*Упознавање са планом  извођења полудневних  
излета - предлози 
*Усвајање плана стручног усавршавања и  угледних  
часова 
*Организација рада продуженог боравка 
*Организација  допунске, додатне наставе, секција и 

Руковод.струч. 
већа 
 
Сви чланови 
већа 
 
Руковод.струч. 
већа 
 
Сви чланови 
већа 
 
 
Одељењска 
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пројектне наставе 
*Идентификација ученика којима је потребан ИОП и 
сарадња са педагогом и школским дефектологом 
*Анализа реализације пријема првака 
*Организација активности у Дечијој недељи 

већа 1. и 2. 
разреда 
 
Сви чланови 
већа 

 
 
 
НОВЕМБАР 

*Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
класификационог  периода 
*Реализација плана редовне, допунске, додатне 
наставе и слободних активности 
*Анализа реализације у Дечијој недељи 
*Идентификација надарених ученика, евидентирање 
ученика који посебно напредују у раду, мере за њихову 
афирмацију 
*Припреме за такмичења ученика 
*Договор и припремама око божићних  и 
новогодишњих празника  
*Договор око припреме прославе школске славе, 
Светог  Саве 

Сви чланови 
већа 
 

 
 
ДЕЦЕМБАР 

*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
полугодишта и мере за побољшање 
*Реализација плана редовне, допунске, додатне наставе 
и слободних активности 
*Календар такмичења за школску 2022/2023. годину 

Сви чланови 
већа 
 

МАРТ *Организација посете предметних наставника 
ученицима  4. разреда 
*Обележавање Васкрса и других значајних датума 

Сви чланови 
већа 
Руковод.струч. 
већа 

 
 
 
АПРИЛ 

* Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
трећег класификационог периода 
*Реализација плана редовне, допунске, додатне наставе 
и слободних активности 
*Анализа резултата са такмичења 
*Припрема прославе Дана школе - договор о 
задужењима  

Сви чланови 
већа 
 

 
МАЈ 

* Избор уџбеника за школску 2023/2024. годину Сви чланови 
већа 

 
 
ЈУН 

* Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 
године 
*Реализација плана редовне, допунске, додатне наставе 
и слободних активности 
*Извештај о реализацији излета 

 
Сви чланови 
већа 
Руковод.струч. 
већа  

 
 
 
 
 
 

*Утврђивање успеха ученика после полагања 
поправних и разредних испита 
*Извештај о раду Стручног већа разредне наставе за 
школску 2022/2023. годину 
*План и програм Стручног већа учитеља за наредну 
шк.годину (сугестије) 

Руковод.струч. 
већа 
 
Одељењско 
веће 4. разреда 
Сви чланови 
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АВГУСТ *Подела одељења на Одељењске старешине 
*Договор о пријему првака 
*Уређење паноа и учионица 
*Израда глобалних и оперативних планова 
*Формирање стручних тимова 
*Распоред  дежурних наставника 
*Избор руководиоца Стручног  већа за школску 
2023/2024. годину 

већа 
 
Сви чланови 
већа 
 
Сви чланови 
већа 
 

 

Руководилац Стручног већа  за разредну наставу  
Јелена Дашић 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 
ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

Чланови већа: 
Станислава Југовић – наставник српског језика 
Марија Косовић – наставник српског језика 
Даворка Демоњић – наставник српског језика 
Душанка Босанац – наставник француског језика 
Весна Радаковић – наставник француског језика 
Јелена Шијан – наставник енглеског језика 
Данијела Андрејић – наставник енглеског језика 
Илена Зоја Томић – наставник румунског језика 
Мирко Марковић – наставник историје 
Јелена Петровић – наставник географије 
Миладина Малић – вероучитељ  
 

ВРЕМЕ 
(месец) 

РБ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

ПОСЛА 
9. 1. Усвајање плана рада стручног већа за 

школску 2022/2023. годину 
Сви чланови већа 

 2. Утврђивање плана стручног усавршавања за 
школску 2022/2023. годину (огледни часови, 
семинари) 
 

Сви чланови већа 

 3. Усвајање распореда писмених провера знања Наставници језика, 
историје и 
географије 

11. 1. Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода 

Сви чланови већа 

 
 

2. Мере за побољшање успеха ученика Сви чланови већа 
3. Активности наставника у претходном 

периоду 
Сви чланови већа 
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12/1. 1. Анализа успеха на крају другог 
класификационог периода 

Сви чланови већа 

 2. Анализа реализације наставних програма Сви чланови већа 
 3. Припрема ученика за такмичење Наставници језика, 

историје и 
географије 

 
 4. Реализација приредбе поводом Савиндана  Наставници 

веронауке и 
српског језика 

3. 1. Активности наставника у претходном 
периоду 

Сви чланови већа 

2. Резултати Школског такмичења Наставници језика, 
историје и 
географије 

4. 1. Анализа успеха на крају трећег 
класификационог периода 

Сви чланови већа 

 2. Мере за побољшање успеха ученика Сви чланови већа 
 3. Организација приредбе поводом Дана школе Наставници језика 

 
 
 

4. 

 
 
 
Завршни испит за ученике осмог разреда 
 

Наставници 
српског језика, 

историје и 
географије, 

биологије, хемије, 
физике 

 
 

5. 
 
Анализа резултата са одржаних такмичења 

6. 1. Анализа успеха на крају четвртог 
класификационог периода 

Сви чланови већа 

 2. Реализација редовне, допунске и додатне 
наставе 

Сви чланови већа 

 3. Анализа коначних резултата одржаних 
такмичења 

Наставници језика, 
историје и 
географије 

 4. Извештај о раду Стручног већа за школску 
2022/2023. годину 

Сви чланови већа 

 5. Подела задужења члановима Стручног већа 
за наредну школску годину 

Сви чланови већа 

 
Руководилац Стручног већа  за област предмета друштвених наука  

Весна Радаковић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 
ПРИРОДНИХ НАУКА  

Чланови већа: 
Драгица Жежељ – наставник хемије 
Силвија Грковић – наставник хемије 
Татјана Бачевић – наставник биологије 
Горан Ракин – наставник физике 
Бранка Ћирић – наставник математике 
Минодора Шокарда Славић – наставник математике 
 

Време 
(месец) 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 
 

СЕПТЕМБАР 

-Усвајање плана рада Стручног већа за 
школску 2022/2023. годину  
-Предлози за набавку нових наставних 
средстава 
-Анализа иницијалног теста из математике 
-Угледни и огледни часови за школску 
2022/2023. годину 

 
Сви чланови већа 

 
НОВЕМБАР 

-План одржавања часова у нижим разредима 
-Анализа успеха у I класификационом 
периоду 

 
Сви чланови већа 

 
 
 

ДЕЦЕМБАР 

-Израда полугодишњег извештаја ораду 
већа, предлози и корекције рада већа за 
следеће полугодиште 
-Анализа успеха на полугодишту 
-Припрема за школска и општинска 
такмичења 

 
Сви чланови већа 

 
 
 

МАРТ 

-Анализа успеха у III у класификационом 
периоду 
-Припремна настава за полагање завршног 
испита 
-Пробни тест за осми разред-резултати 

 
Сви чланови већа 
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пробног завршног испита  
 
 
 

ЈУН 

-Анализа успеха на крају школске 
2022/2023. године 
-Реализација редовне, допунске, додатне и 
припремне наставе 
-Анализа коначних резултата са  одржаних 
такмичења 

 
Сви чланови већа 

Руководилац  Стручног већа за област предмета природних наука  
Татјана Бачевић 

 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 
УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

Чланови већа: 
Снежана Ђорђевић – наставник ликовне културе 
Љиљана Филиповић – наставник технике и технологије 
Душко Ранђеловић – наставник технике и технологије 
Горан Бекић – наставник физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких 
активности 
Марко Смиљанић – наставник физичког и здравственог васпитања и обавезних 
физичких активности 
Адриан Перин – наставник информатике и рачунарства 
Адријан Карабаш – наставник музичке културе 
 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 

 
 
 

СЕПТЕМБАР 

* Усвајање плана Стручног већа за школску 
2022/2023. годину 
* Анализа успеха на крају прошле школске године – 
утврђивање средњих оцена по предметима у оквиру 
Стручног већа. 
* Упознавање са календаром за школску 2022/2023. 
годину 
*  Евиденција ученика за рад у слободним 
активностима и ученичким организацијама 
* Предлози за набавку нових наставних средстава и 
литературе 

сви чланови 
стручног 
већа 

ОКТОБАР  * Подела група и термина за реализацију слободне 
наставне активности Цртање, сликање и вајање  
 * Формирање група слободне наставне активности 
Хор и оркестар (Адријан Карабаш) 
* Укључивање ученика у рад спортских секција 
 * Усвајање календара такмичења у оквиру школског 
спорта 

сви чланови 
стручног 
већа 

 
 

*Анализа успеха на крају I  класификационог 
периода. 

сви чланови 
стручног 
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НОВЕМБАР 

* Стручно усавршавање наставника путем семинара 
*Угледни часови наставника који чине стручно веће 
*Реализација часова и наставних садржаја редовне 
наставе и слободних активности 
*Препреме за обележавања дана Светог Саве 

већа 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

 *Општинско такмичење „Златна сирена“.  
* Анализа и преглед ликовних радова 
*Анализа програма рада на справама 
 *Организација школског такмичења(први ниво) 
 * Спортске активности ученика у току зимског 
распуста 
* Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

сви чланови 
стручног 
већа 

 
 
 

ЈАНУАР 

* Почетак интензивнијих припрема за такмичење 
ученика 
* Организација школских и других активности 
*Учешће наставника на семинарима, саветовањима; 
искуства, иновације у настави 

сви чланови 
стручног 
већа 

ФЕБРУАР * Анализа плана и програма рада за друго 
полугодиште 
 * Планирање активности, конкурса и такмичења 
током другог полугодишта 

сви чланови 
стручног 
већа 

 
АПРИЛ 

*Анализа успеха на крају III класификационог 
периода 
*Анализа такмичења 
*Реализација часова и наставних садржаја редовне 
наставне и слободних активности 
*Припреме за обележавање Дана школе и подела 
дужности 

сви чланови 
стручног 
већа 

МАЈ *Анализа успеха ученика осмог разреда 
*Припрема приредбе за испраћај ученика осмих 
разреда  
* Припрема за мерење физичких способности 
*Критеријуми оцењивања ученика 
 *Анализа резултата такмичења у атлетици и 
пролећног кроса 

сви чланови 
стручног 
већа 

 
ЈУН 

*Извештај о постигнутим резултатима ученика на 
такмичењу, конкурсима, смотрама 
*Усвајања поделе часова на наставнике 
*Активности у вези са прославом Дана школе 
*Реализација часова и наставних садржаја редовне 
наставе, као и слободних активности 

сви чланови 
стручног 
већа 

 
АВГУСТ 

*Анализа рада Стручног већа 
*Евиденција постојећих наставних средстава и 
утврђивање приоритета у набавци нових средстава 
*Коначна подела часова 

сви чланови 
стручног 
већа 
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*Избор руководилаца Стручног већа 
Руководилац Стручног већа за област предмета уметности и вештина 

Снежана Ђорђевић 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

* Анализа рада Стручног актива за развојно 
планирање са предлогом мера за боље 
фунционисање и организацију  
* Израда Плана  рада стручног актива и његово 
усвајање 

*Анализа и допуна акционог Развојног плана  
*Јасна подела задужења и улога у праћењу и 
изради акционог  Развојног плана  

Председник  и 
чланови 
Стручног 
актива за 
развојно 
планирање, 
педагог 
директор 

 
 
 

 
 

МАЈ/ЈУН 

* Писање   извештаја и презентовање осталим 
члановима Стручног актива за развојно 
планирање 

*Анализа извештаја са предлогом мера за 
унапређивање рада по областима  
 

Извештај 
састављају сви 
чланови 
актива, а 
извештај 
презентују по 
кључним 
областима 

 
 

ЈУН 

 

*Писање годишњег извештаја и презентовање 
Школском одбору, Наставничком већу, Савету 
родитеља 

Годишњи 
извештај 
састављају: 
сви чланови 
актива, а 
презентује га 
директор. 

 
 
 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

*Сарадња са Стручним активом за развој 
школског програма, Тимом за самовредновање и 
другим већима и тимовима у школи  

* Рад на усаглашавању стратешких докумената 
школе 

*Рад на планирању и изради акционих планова 
за унапређивање рада 

*Редовна размена информација 

Председник, 
сви чланови 
актива и 
тимова у 
проширеном 
саставу 

Координатор  Стручног актива за развојно планирање  
Титијана Дехељан 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

* Конституисање Стручног актива за развој 
школског програма 
* План  рада Стручног актива за школску 
2022/2023. годину 
* Упознавање са новим законским прописима 
* Анализа новоусвојеног Школског програма  
и његова усклађеност за законским 
прописима, наставним  планом и програмом 
наставе и учења 

директор 
председник 
чланови актива 
секретар 
Тим за 
самовредновање 
педагог 

 
 

 
ДЕЦЕМБАР 

* Анализа извештаја о реализованим 
активностима Развојног плана школе за 
област Школски програм и Годишњи план 
рада 
* Анализа усклађености Школског програма 
са стандардима рада образовно-васпитне 
установе за област Годишњи план и Школски 
програм 

председник 
чланови актива 
 

 
АПРИЛ/ЈУН 

* Израда акционог плана за унапређење 
Школског програма – предлoг  и припрема 
измене и допуне школског програма 

педагог  
чланови актива 

 
 
 
 
 

ЈУН/АВГУСТ 

*Размена искустава у унапређивању наставе и 
проблема у реализацији Школског програм 
* Унапређење израде планова ваннаставних 
активности 
* Анализа рада Стручног актива 
* Евалуација реализације предвиђених 
садржаја из школског програма за протеклу 
годину 
* Процена остварености образовних 
стандарда 
* Извештај о раду за протеклу школску 
годину 

чланови актива 
директор 

 
 
 
 
 
 

* Праћење остваривања обавезних наставних 
предмета и њихових садржаја 
* Праћење остваривања изборних предмета и 
њихових садржаја, верске наставе и 
грађанског васпитања као обавезних изборних 
програма и осталих изборних предмета 

чланови актива 
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ТОКОМ ГОДИНЕ 

*Праћење остваривања програмских садржаја 
и активности којима се остварује изборни део 
школског програма 
*Праћење реализовања и извештавање о броју 
реализованих часова 
* Праћење остваривања сврхе, циљева и 
задатака школског програма и планираног 
фонда часова за сваки предмет 
* Праћење остваривања часова допунске и 
додатне наставе 
* Праћење и евалуација подизања квалитета 
наставе применом мултимедијалне 
технологије 
* Праћење остваривања часова одељењског 
старешине,  
* Праћење остваривања свих врста 
активности у образовно‐васпитном раду које 
су планиране школским програмом 
(хуманитарне, спортске, културне активности) 

 

Руководилац  Стручног  актива за развој школског програма  
Јелена Петровић 

 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕПТЕМБАР 
школске 
2022/2023. г. 

*Конституисање Стручног инклузивног 
тима школе; 
*Израда и усвајање годишњег плана рада 
тима; 
*Анализа рада са ученицима са тешкоћама у 
учењу у предходној школској години уз 
акценат на све проблемске ситуације са 
којим смо се суочавали током трајања 
наставе, редовне и на на даљину не бисмо 
ли били спремнији за ситуацију да дође до 
поновног прекида у редовном похађању 
школе поготово у пружању подршке у 
учењу ученицима без техничких могућности 
за праћење он лине наставе; 
*Утврђивање јасне организације рада са 
ученицима са тешкоћама у учењу у 
наредном периоду; 
*Идентификација ученика са тешкоћама у 
учењу који до сада нису били тимски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови Инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
у развоју и учењу, 
ученици и родитељи 
ученика, по потреби 
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праћени и рана интервенција у домену 
додатне образовне подршке; 
*Усвајање Индивидуалних образовних 
планова на чијој ће се реализацији радити 
током трајања првог полугодишта школске 
2022/2023. године;  
*Израда плана за континуирану и ширу 
имплементацију методе кооперативног 
учења која је током преходних школских 
година дала добре резултате у пракси и 
похваљена је од стране ДУБ-а; 
*Подстицај колега за проналажењем нових 
идејних решења којима би иновирали 
инклузивнан образовни приступ рада у 
нашој школи на основу реалних 
могућности, предходних искустава, а и у 
склду са актуелном епидемиолошком 
ситуацијом и новим искуствима које су 
запослени стекли током свог 
професионалног усавршавања у минулом 
периоду; 
*Планирање реализације индивидуалних и 
групних родитељских састанака са 
родитељима деце са сметњама у развоју не 
би ли исти имали све потребне информације 
и били мотивисани да буду активни 
учесници у свим сегментима образовања 
њихове деце; 
*Подршка адаптацији нових ученика са 
потешкоћама у учењу уколико таквих има, 
као и подршка запосленима који у овом 
сегменту професионалног деловања немају 
довољно искуства; 

чланови ИРК-а ГО 
Палилула 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОКТОБАР 
школске 
2022/2023. г. 

*Анализа рада и постигнућа ученика у 
минулом периоду уз ревидирање предузетих 
мера ако за тим постоји потреба; 
*Припрема и упућивање нових захтева 
ИРК-у уколико таква потреба у школи 
постоји; 
*Саветодавни рад и унапређивање 
компетенција наставника у наставном раду 
и вођењу одговарајуће документације у 
домену израде и реализације ИОП-а с 
посебним освртом на ученике који отежано 
усвајају наставне садржаје, а родитељи су се 
определили за наставу код куће; 
*Материјална подршка ученицима из 

 
 
 
 
 
 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад, родитељи и 
ученици школе, по 
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депривиране средине којима недостају 
основна средства за рад и учење сходно 
могућностима школе; 
*Покретање активности и школских 
радионица у домену унапређивања области 
самопомоћи и самонеге, као и личне 
одговорности што нам свима актуелна 
ситуација намеће; 
*Планирање ваннаставних активности 
уколико то временске, материјалне и друге 
прилике буду дозвољавале; 
*Припемити сваки „потенцијални сценарио“ 
пружања додатне подршке ученицима у 
учењу у наредном периоду надолазећих 
респираторних инфекција које карактеришу 
хладнији део године; 

потреби чланови ИРК-
а ГО Палилула 

 
 
 
 
 
 
 
НОВЕМБАР 
школске 
2022/2023. г. 

*Спремност на адаптацију за било какве 
новонастале ситуације у начину реализације 
наставног процеса; 
*Појачан саветодавни рад са родитељима  
ученика и мотивисање истих у правцу 
интензивније и редовне подршке ученицима 
у учењу код куће након анализе постигнућа 
на крају првог класификационог периода; 
*Појачан саветодавни рад са ученицима и 
родитељима у правцу подизања квалитета 
личне хигијене ученика у зимском периоду; 
*Успостављање сарадње на нивоу локалне 
заједнице у правцу прикупљања топле одеће 
и обуће зарад помоћи ученицима из 
социјално угрожених породица; 
*Сарадња са стручним органима школе 
(Одељенско веће млађих разреда,Одељенско 
веће старијих разреда и Педагошки 
колегијум) у домену информисања о 
реализацији спровођења инклузивног 
образовног приступа у наставним и 
ваннаставним активностима у нашој школи; 
*Реализација радионица осмишљених од 
стране школског педагога и дефектолога  у 
правцу превазилажења проблема у домену 
социо- емоционалног сазревања; 

 
 
 
 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, чланови 
стручних органа 
школе, родитељи 
ученика, ученици, 
патронажна служба 
локалног Дома 
здравља, локална 
заједница 

 
 
 
 
 

*Анализа рада и постигнућа ученика у 
првом полугодишту уз ревидирање 
предузетих мера ако за тим постоји потреба; 
*Комплетирање евалуационих листа 
ученика; 
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ДЕЦЕМБАР 
школске 
2022/2023. г. 

*Набавка нових очигледних средстава за 
рад и учење; 
*Анализа рада током првог полугодишта- 
услови и средства за рад, реализација 
планираних исхода, квалитет сарадње на 
нивоу тимова за додатну образовну 
подршку као и истих тимова школе и 
стручних органа са Инклузивним школским 
тимом; 
*Детекција нових ученика који показују 
потребу за неким видом додатне образовне 
подршке; 
*Реализација радионица осмишљених од 
стране школског педагога и дефектолога  у 
домену развијања свести ученика о 
различитим видовима квалитетног 
провођења слободног времена током 
трајања зимског распуста; 

Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
у развоју и учењу, 
родитељи ученика, 
ученици, установе 
уже и шире заједнице 

 
 
 
 
 
 
ЈАНУАР  
школске 
2022/2023. г. 

*Израда ИОП-а за друго полугодиште 
текуће школске године; 
*Набавка нових очигледних средстава за 
рад и учење; 
*Анализа рада током првог полугодишта- 
услови и средства за рад, реализација 
планираних исхода, квалитет сарадње на 
нивоу тимова за додатну образовну 
подршку као и истих тимова школе и 
стручних органа са Инклузивним школским 
тимом; 
*Детекција нових ученика који показују 
потребу за неким видом додатне образовне 
подршке и предузимање свих потребних 
мера у вези са тим; 
*Реализација групних и индивидуалних 
роитељских састанака уз подршку 
родитељима да буду активни чланови 
тимова за додатну образовну подршку 
властитој деци; 

 
 
 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
у развоју и учењу 

 
 
 
 
 
ФЕБРУАР 
школске 
2022/2023. г. 

*Континуирано праћење стручне 
литературе, стручних трибина, семинара и 
сл. облика активности  усмерених на 
инклузивно образовање, он лине уколико 
другачије не буде било могуће, не бисмо ли 
перманентно иновирали властиту праксу; 
*Планирање стратегије подршке ученицима 
са тешкоћама у развоју током процеса 
професионалне орјентације и припрема за 

 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
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пробни и завршни матурски испит; 
*Интензивирање сарадње са родитељима 
ученика; 

у развоју и учењу и 
родитељи ученика 

 
 
 
 
 
 
 
МАРТ-АПРИЛ 
школске 
2022/2023. г. 

*Појачан саветодавни рад са родитељима 
ученика и мотивисање истих у правцу 
интензивније и редовне подршке ученицима 
у учењу код куће; 
*Сарадња са стручним органима школе 
(Одељенско веће млађих разреда,Одељенско 
веће старијих разреда и Педагошки 
колегијум) у домену информисања о 
реализацији спровођења инклузивног 
образовног приступа у наставним и 
ваннаставним активностима у нашој школи; 
*Осмишљавање тестова за пробно полагање 
завршног матурског испита за ученике који 
се школују по измењеним образовним 
стандардима постигнућа и реализација 
истог уз подршку ученицима да се 
прилагоде тест ситуацији која је за њих ново 
искуство; 
*Aнализа понашања и постигнућа ученика 
са тешкоћама у учењу на пробном 
тестирању што ће нам дати основне 
смернице у планирању завршног матурско 
испита; 
*Анализа постигнућа ученика у предходном 
периоду; 
*Осмишљавања креативне радионице за 
ученике и родитеље која ће им донети ново 
искуство у домену тимског рада; 

 
 
 
 
 
 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
у развоју и учењу и 
родитељи ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
МАЈ 
школске 
2022/2023. г. 

*Осмишљавање што интензивније подршке 
ученицима са тешкоћама у учењу који 
похађају завршни разред основне школе у 
домену припремања за полагање завршног 
матурског испита; 
*Развијање стратегије пружања што 
комплексније подршке ученицима у домену 
професионалне орјентације и мотивисања да 
наставе властито школовање; 
*Мотивисање родитеља да подрже даље 
школовање властите деце уз пружање што 
комплетнијих информација о њиховим 
могућностима; 
*Осмишљавање тестова за полагање 
завршног матурског испита за ученике који 
се школују по измењеним образовним 

 
 
 
 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
у развоју и учењу и 
родитељи ученика, 
установе локалне 
заједнице, ИК ГО 



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
59 

 
 
 
 

стандардима постигнућа и реализација 
истог; 
*Осмишљавање припремне наставе за 
полагање завршног матурског испита; 
*Упућивање захтева ИРК-у ГО Палилула 
уколико има ученика који желе да наставе 
школовање у средњим школамаа за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом; 
*Осмишљавање ваннаставних активности за 
ученике са сметњама у развоју кроз сарадњу 
са ужом или широм друштвеном заједницом 
уколико то дозвољава актуелна 
епидемиолошка ситуација; 

Палилула ако постоји 
таква потреба 

 
 
 
 
 
ЈУН 
школске 
2022/2023. г. 

*Ангажовање ученика са тешкоћама у 
учењу у различитим видовима активности 
везаних за реализацију прославе Дана школе 
у складу са начином на који иста буде 
осмишљена; 
*Усвајање евалуационих листа за друго 
полугодиште за ученике који су школско 
градиво усвајали по ИОП-у; 
*Реализација сарадње са родитељима; 
*Реализација припремне наставе и полагања 
завршног матурског испита; 
*Усвајање завршног извештаја о раду Тима 
за инклузивно образовање ОШ“Краљица 
Марија“ током трајања школске 2022/2023.г. 

 
 
Чланови инклузивног 
тима школе, сви 
запослени који 
реализују непосредан 
васпитно-образовни 
рад са неким од 
ученика са тешкоћама 
у развоју и учењу, 
ученици  и родитељи 
ученика 

 
      Координатор Тима за инклузивно образовање 

                                                                        Марија Петковић-Бонџић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 
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СЕПТЕМБАР 
 
 
 
 

 

* Формирање Тима и дефинисање улога и 
одговорности. 
*Детаљно упознавање свих чланова Тима са 
Правилником о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање и самим Протоколом и 
новонасталим изменама.    
* Упознавање свих актера школе са Програмом, 
Протоколом, појмом и облицима насиља.  
* Дефинисање правила понашања и последице 
кршења правила за време посебних услова рада.            
* Обезбеђивање простора у којима бораве 
ученици у школи и дворишту. 
* Формирање Ученичког парламента - 
Вршњачког тима 

директор 
чланови  
тим 
одељењске 
старешине 
ученици 
родитељи 
парламент 
директор  
МУП 
педагог 
руководиоци 
стручних већа 
директор 
педагог 

 
 

ОКТОБАР 
НОВЕМБАР 

* Истраживање облика и појава насиља у 
школи. 
* Договор са тимом за Самовредновање о 
динамици рада и активностима. 
* Правила понашања у фискултурној сали. 

педагог 
Тим за 
самовредновање 
Проф. физичког 
васпитања  

 
ДЕЦЕМБАР 

* Организовање писмених и литерарних радова 
о спречавању вршњачког насиља. 

Проф. српског 
језика и 
учитељи 

 
ФЕБРУАР- 

МАРТ 

 
* Припремање и реализација „Квиза знања“ 
уколико услови буду дозвољавали. 

Тим 
Ученички 
парламент 

 
 
 
 
 
 
 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

* Праћење поштовања Правилника о 
дисциплинској и материјалној одговорности 
*Реализација радионица из области ненасилне 
комуникације  
 Радионице: Ученички парламент- вршњачки 
тим, радионице у оквиру пројеката 
* Обележавање одређених дана и недеља, као 
модела превентивног деловања   
* Организовање ваннаставних спортских 
активности (уколико буде услова) 
* Израда паноа на тему толеранције.   
* Фер-плеј турнири у спорту  (уколико буде 
услова) 
                      
* Евиденција насилног понашања и предизетих 
мера 
 

Тим, парламент 
педагог, 
директор 
Дежурни 
наставници 
педагог 
Учитељи и 
одељ. 
старешине 
предм. 
наставници 
парламент 
Ученици и  
Наставник 
грађанског 
васпитања 
наст. физичког 
васпитања 
 

Координатор Тима   
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Зорана Величковић 
 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

Август  * Формирање Тима за самовредновање 
 

директор 

Септембар  * Усвајање плана рада Тима 
 

Чланови Тима 

До 15. септембра *Израда годишњег плана самовредновања 
 

Чланови Тима 

Август, 
септембар и по 

потреби 

* Сарадња са Стручним активом за развојно 
поланирање и Стручним активом за развој 
школског програма, као и са другим 
релевантним Тимовима у школи  у вези 
предметом самовредновања 

Чланови Тима у 
сарадњи са члановима 

стручних актива и 
тимова, педагог, 

директор 
Током године * Обезбеђивање услова за спровођење 

самовредновања 
 

Чланови Тима 

Током године *Прикупљање, анализирање и обрада 
података везаних за предмет 
самовредновања 
 

Чланови Тима у 
сарадњи са 

директором,  
тимовима и 

члановима Стручних 
актива 

Током године *Анализа педагошке документације везане 
за предмет самовредновања 

Чланови Тима 

Након обављене 
анализе 

*Процена квалитета предмета 
самовредновања на основу анализе података 
 

Чланови Тима 

Мај/јун *Израда извештаја о самовредновању са 
предлогом мера за унапређивање и начином 
праћења оствривања предложених мера 
 

Чланови Тима 

Руководилац Тима за самовредновање 
Минодора Шокарда Славић 

 

Годишњи план самовредновања 
 

У овој школској години тим је одлучио да вреднује  области квалитета ЕТОС. 
Циљ самовредновања:      Унапредити квалитет рада школе у Области квалитета 5 
ЕТОС 
Исходи самовредновања: 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 5.2. 
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Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 5.3. У школи 
функционише систем заштите од насиља. 5.4. У школи је развијена сарадња на свим  
нивоима.5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности 
Инструменти:    чек листе, скале процене, протоколи за праћење часа, анкете, 
упитници, школска документација ( Школски, Годишњи програм рада школе, планови 
тимова, већа- педагошка документација школе..) 
 
  Технике:      анализа документације, посматрање, табеларни приказ, анкетирање 
(вајбер- група, Гугл учионица) , увид у школску документацију,упоређивање.   
 

Кључна област: Етос 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 
Стандард :5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

индикатори 
 

активности 
начин вредновања 

(инструменти, 
технике, алати) 

време 
носиоци 

активности 
докази 

5.1.1. У школи 
постоји доследно 
поштовање норми 
којима је 
регулисано 
понашање и 
одговорност свих. 
 
5.1.2. За 
дискриминаторско 
понашање у 
школи доследно 
се примењују 
мере и санкције. 
 
5.1.3. За 
новопридошле 
ученике и 
запослене у 
школи примењују 
се разрађени 
поступци 
прилагођавања на 
нову школску 
средину. 
 
5.1.4. У школи се 
користе различите 
технике за 
превенцију и 
конструктивно 
решавање 
конфликата 

-
Прикупљање 
података из 
школске 
документаци
је; 
-израда 
анкета, 
-анкетирање; 
- обрада 
података 
- анализа 
података 

- увид у школска 
докумета: Школски 
програм рада и 
Годишњи програм 
рада школе; 
Развојни план, 
 
-анкете;  
 

-увид у записнике 
тимова школе,  
Ученичког 
парламента, Савета 
родитеља,Увид у 
Прилник о 
безбедности, 
правилник о 
понашању и о 
матерујалној и 
дисциплинској 
одговорности 
ученика  
Увид у извештаје и 
палн Тима за 
заштиту ученика од 
насиља, 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Током 
школске 
2022/23 

чланови тима, 
подела 
задужења 
израда анкете 
: Координатор 
и педагог 
анализа 
података: 
координатор, 
педагог и сви 
чалнови 
подношење 
извештаја 
координатор 
тима; 
 

Развојни план 
установе; 
Годишњи и 
Школски 
програм рада 
школе   
 ( планови 
тимова рада 
школе) и 
извештаји; 
Записници са 
сатанака 
Школског 
одбора; 
Наставничког 
већа,Ученичко
г парламента, 
Савета 
родитеља. 
Правилници 
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Стандард : 5.2.Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

индикатори 
 

активности 
начин вредновања 

(инструменти, 
технике, алати) 

време 
носиоци 

активности 
докази 

 
5.2.1. Успех 
сваког 
појединца, групе 
или одељења 
прихвата се и 
промовише као 
лични успех и 
успех школе. 
 
5.2.2. У школи 
се примењује 
интерни систем 
награђивања 
ученика и 
запослених за 
постигнуте 
резултате. 
5.2.3. У школи 
се организују 
различите 
активности за 
ученике у којима 
свако има 
прилику да 
постигне 
резултат/успех. 
 
5.2.4. Ученици 
са сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом 
учествују у 
различитим 
активностима 
установе. 
 
 
 
 
 
 

-
Прикупљање 
података из 
школске 
документаци
је; 
-израда 
анкета, 
-анкетирање; 
- обрада 
података 
- анализа 
података 

- увид у школска 
докумета: Школски 
програм рада и 
Годишњи програм рада 
школе; 
Развојни план, 
 
-анкете; 
 
-увид у записнике 
тимова школе,  
Ученичког парламента, 
Савета родитеља,Увид 
у Правилник о 
безбедности, 
правилник о понашању 
и о матерујалној и 
дисциплинској 
одговорности ученика  
Увид у извештаје и 
палн Тима за заштиту 
ученика од насиља, 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања и Тима 
за инклузивно 
образовање,извештаји 
о излетима, посетама- 
комбиновано одељење 

Током 
школске 
2022/23. 

чланови тима, 
подела 
задужења 
израда анкете 
: Координатор 
и педагог 
анализа 
података: 
координатор, 
педагог и сви 
чалнови 
подношење 
извештаја 
координатор 
тима; 
анкетиране 
групе: 
 -чланови  

Развојни план 
установе; 
Годишњи и 
Школски 
програм рада 
школе   
 ( планови 
тимова рада 
школе) и 
извештаји; 
Записници са 
сатанака 
Школског 
одбора; 
Наставничког 
већа,Ученичк
ог 
парламента, 
Савета 
родитеља. 
Правилници 
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Стандард : 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

индикатори 
 

активности 
начин вредновања 

(инструменти, 
технике, алати) 

време 
носиоци 

активности 
докази 

 
 
5.3.1. У школи је 
видљиво и јасно 
изражен 
негативан став 
према насиљу. 
 
5.3.2. У школи 
функционише 
мрежа за 
решавање 
проблема 
насиља у складу 
са Протоколом о 
заштити 
деце/ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама. 
 
5.3.3. Школа 
организује 
активности за 
запослене у 
школи, ученике 
и родитеље, које 
су директно 
усмерене на 
превенцију 
насиља. 
 
5.3.4. Школа 
организује 
посебне 
активности 
подршке и 
васпитни рад са 
ученицима који 

Прикупљање 
података из 
школске 
документације;
-израда анкета,
-анкетирање; 
-обрада 
података 
-анализа 
података 

- увид у школска 
докумета: Школски 
програм рада и 
Годишњи програм 
рада школе; 
Развојни план, 
Програм и план 
заштите од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања.- 
Акциони план, 
извештај праћења 
фукционисања 
унутрашње заштине 
мреже 
 
-анкете и анкета о 
заступљености 
насиља 
 
-увид у записнике 
тимова школе,  
Ученичког 
парламента, Савета 
родитеља,Увид у 
Прилник о 
безбедности, 
правилник о 
понашању и о 
матерујалној и 
дисциплинској 
одговорности 
ученика  
Увид у извештаје и 
план Тима за 
заштиту ученика од 
насиља, 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Током 
школске 
2022/23. 

 
 чланови тима, 
подела 
задужења 
израда анкете : 
Координатор и 
педагог 
анализа 
података: 
координатор, 
педагог и сви 
чалнови 
подношење 
извештаја 
координатор 
тима; 
анкетиране 
групе: ученици, 
родитељи, 
наставници 

Развојни план 
установе; 
Годишњи и 
Школски 
програм рада 
школе   
 ( планови 
тимова рада 
школе) и 
извештаји; 
Записници са 
сатанака 
Школског 
одбора; 
Наставничког 
већа,Ученичк
ог 
парламента, 
Савета 
родитеља. 
Правилници 
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су укључени у 
насиље (који 
испољавају 
насилничко 
понашање, трпе 
га или су 
сведоци). 
Стандард : 5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

индикатори 
 

активности 
начин вредновања 

(инструменти, 
технике, алати) 

време 
носиоци 

активности 
докази 

 
5.4.1. У школи је 
организована 
сарадња 
стручних и 
саветодавних 
органа. 
 
5.4.2. Школа 
пружа подршку 
раду ученичког 
парламента и 
другим 
ученичким 
тимовима. 
 
5.4.3. У школи 
се подржавају 
иницијативе и 
педагошкaе 
аутономије 
наставника и 
стручних 
сарадника. 
 
5.4.4. Родитељи 
активно 
учествују у 
животу и раду 
школе. 
 
5.4.5. 
Наставници, 
ученици и 
родитељи 

Прикупљање 
података из 
школске 
документације;
-израда анкета,
-анкетирање; 
-обрада 
података 
-анализа 
података 

- увид у школска 
докумета: Школски 
програм рада и 
Годишњи програм 
рада школе; 
Развојни план, 
Програм и план 
заштите од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања.- 
Акциони план, 
извештај праћења 
фукционисања 
унутрашње заштине 
мреже 

 
-увид у записнике 
тимова школе,  
Ученичког 
парламента, Савета 
родитеља,Увид у 
Прилник о 
безбедности, 
правилник о 
понашању и о 
матерујалној и 
дисциплинској 
одговорности 
ученика  
Увид у извештаје и 
план Тима за 
заштиту ученика од 
насиља, 

Током 
школске 
2022/23. 

 
 чланови тима, 
подела 
задужења 
израда анкете : 
Координатор и 
педагог 
анализа 
података: 
координатор, 
педагог и сви 
чалнови 
подношење 
извештаја 
координатор 
тима; 
 

Развојни план 
установе; 
Годишњи и 
Школски 
програм рада 
школе   
 ( планови 
тимова рада 
школе) и 
извештаји; 
Записници са 
сатанака 
Школског 
одбора; 
Наставничког 
већа,Ученичк
ог 
парламента, 
Савета 
родитеља. 
Правилници 
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организују 
заједничке 
активности у 
циљу јачања 
осећања 
припадности 
школи. 

дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања, 
извештаји о 
органицаји 
манифестација, 
излета, заједничких 
активности 

Стандард :  5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

индикатори 
 

активности 
начин вредновања 

(инструменти, 
технике, алати) 

време 
носиоци 

активности 
докази 

 
5.5.1. Школа је 
препознатљива 
као центар 
иновација и 
васпитно-
образовне 
изузетности у 
широј и ужој 
локалној и 
стручној 
заједници. 
5.5.2. 
Наставници 
континуирано 
преиспитују 
сопствену 
васпитно-
образовну 
праксу, мењају 
је и унапређују. 
5.5.3. 
Наставници нова 
сазнања и 
искуства 
размењују са 
другим колегама 
у установи и ван 
ње. 
 
5.5.4. Резултати 
успостављеног 
система тимског 
рада и 

 
 
 
Прикупљање 
података из 
школске 
документације;
-израда анкета,
-анкетирање; 
-обрада 
података 
-анализа 
података 

- увид у школска 
докумета: Школски 
програм рада и 
Годишњи програм 
рада школе; 
Развојни план, План 
стручног 
усавршавања и 
извештај о стручном 
усавршавању 
 
-анкете; 
 
-увид у записнике 
тимова школе,  
Ученичког 
парламента, Савета 
родитеља,  
 

Током 
школске 
2022/23. 

 
 чланови тима,
подела 
задужења 
израда анкете : 
Координатор и 
педагог 
анализа 
података: 
координатор, 
педагог и сви 
чалнови 
подношење 
извештаја 
координатор 
тима; 
 

Развојни план 
установе; 
Годишњи и 
Школски 
програм рада 
школе   
 ( планови 
тимова рада 
школе) и 
извештаји; 
Записници са 
сатанака 
Школског 
одбора; 
Наставничког 
већа,Ученичк
ог 
парламента, 
Савета 
родитеља. 
Правилници 
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партнерских 
односа на свим 
нивоима школе 
представљају 
примере добре 
праксе. 
5.5.5. Школа 
развија 
иновативну 
праксу и нова 
образовна 
решења на 
основу акционих 
истраживања. 

 
Руководилац Тима за самовредновање 

Минодора Шокарда Славић 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

ШКОЛЕ  
Тим за обезбеђивање квалитата и развој Школе у току школске године ће се посебно 
бавити: 
  - израдом аката који се односе на обезбеђивање квалитата и развој Школе,  
  - израдом пројеката који су у вези са обезбеђивањем квалитата и развој Школе, 
  - праћењем примене одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 
примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе, 
  - сарадњом са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 
испуњавању задатака из своје надлежности, 
 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

Септембар * Усвајање годишњег  Плана рада Тима 
* Припреме за реализацију наставе у 
условима епидемије   
* Разматрање Годишњег плана рада школе 
за школску 2022/2023. годину 
* Праћење реализације плана који се односи 
на обезбеђивање средстава за унапређење 
квалитета рада школе (набавке наставних 
средстава и помагала) 

Чланови тима 

Јануар  * Анализа реализације наставе у току 
провог полугодишта школске 2022/2023. 
године 
* Праћење примене прописа у обезбеђивању 
квалитета и развоја школе 
* Припреме за друго полугодиште у складу 
са епидемиолошком ситуацијом 

Чланови тима 
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Јун  *Анализа постигнућа ученика у току 
школске 2022/2023.године 
* Анализа реализације наставе у тренутним 
условима (у школи или на даљину) 
* Разматрање стручног усавршавања 
наставника у току школске године и 
могућност стицања звања наставника и 
стручних сарадника 
* Анализа остварених активности везаних за 
самовредновање 

Чланови тима 

Август  *Давање смерница и сугестија за израду 
Годишњег плана рада школе за школску 
2023/2024. годину 
* Давање смерница у планирању 
спровођења самовредновања за школску 
2023/2024.годину 
* Разматрање Извештаја о реализацији 
Школског развојног плана за школску 
2022/2023. годину и предлог Анкеса истог 
за наредну школску годину уколико се 
укаже потреба 
* Израда извештаја о раду Тима за школску 
2022/2023. годину 

Чланови тима  

У току године *Анализа остваривања Школског програма 
и Годишњег плана 
*Анализа остваривања циљева и стандарда 
постигнућа, развоја компетенција 
*Вредновање резултата рада наставника и 
стручних сарадника 
*Праћење и утврђивање резултата рада 
ученика у односу на очекиване резултате 

Чланови тима 

Начини праћења реализације програма рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
установе су: извештаји, записници, разговор и непосредан увид. 
 

Координатор Тима  
Душанка Босанац 
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АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ 
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОД. 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 
На основу извештаја и резултата  самовредновања за школску 2021/22. 
2. Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
 
Развојни циљ 2.1.: Стручно усавршавање наставника ради развијања 
компетенције за подучавање и учење* 
 

Задатак 2.1.1.: Организација семинара „ Оцењивање у функцији развоја и учења – 456“ 
Р.брАктивност Носиоци 

активности
Динамика 
реализације 

Евалуација 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
и технике 

Носиоци 
активнсоти 

Динамика 
реализације 

1. 

Формирање 
групе за 
похађање 
семинара  

Директор  

По 
прибављању 
финансијских 
средстава 

Према 
утврђеној 
потреби за 
развијање 
компетенције 
за 
подучавање и 
учење 
формирана је 
група за 
похађање 
семинара 

Листа 
наставника 

педагог 

По 
прибављању 
финансијских 
средстава 

2. 
Похађање 
семинара 

Предметни 
наставници, 
стручни 
сарадници, 
директор 

По 
прибављању 
финансијских 
средстава 

Стручни 
сарадник, 
директор и 
већина 
наставника су 
похађали 
акредитовани 
семинар 

Списак 
учесника 
семинара 

педагог 
након 
реализованог 
семинара 

 
Задатак 2.1.2.: Провера примене стечених знања са посећених семинара 

Р.брАктивност 
Носиоци 
активности 

Динамика 
реализације 

Евалуација 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
и технике 

Носиоци 
активнсоти 

Динамика 
реализације 

1.  

Именовање 
чланова 
комисије за 
посету 
часовима 

Директор  
Након  
реализованог 
семинара 

Формирана је 
комисија која 
ће да 
посећује 
часове и 

Списак 
чланова 
комисије 

Педагог  Пре посете 
часова 
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 прати 
примену 
знања 
стечених на 
семинару 

2.  

Израда плана 
посете 
часовима 
редовне 
наставе 

Комисија за 
посету 
часовима 

Након 
формирања 
комисије 

Чланови 
комисије су 
сачинили 
план према 
коме ће 
посетити 
часове 
наставника 
који су 
похађали 
семинар 

Увид у план 
посете 
часовима 

Педагог Пре посете 
часова 

3.  
Посета 
часовима 
 

Комисија за 
посету 
часовима 

Према плану 
посете 

Чланови 
комисије су 
посетили 
часове свих 
наставника 
који су 
похађали 
семинар и 
пратили 
примену 
стечених 
знања  

Протоколи са 
посећених 
часова 

Руководилац 
стручног 
већа за ШРП 

Након 
посете 
часовима 

4.  

Конскултације 
и повратна 
информација 
након 
посећених 
часова 

Комисија за 
посету 
часовима 

Након 
посећеног 
часа 

Извршена је 
анализа 
посећених 
часова са 
сваким 
појединачним 
наставником 

Протоколи са 
посећених 
часова 

Руководилац 
стручног 
већа за ШРП 

Након 
анализе 
часова и 
консултација 

 

*Динамика реализације биће конкретизована након прибављања финансијских 
средстава  
 
Развојни циљ 2.2.: Унапређивање наставе ,  стицање функционалних знања 
ученика, усвајање вредности и  развијање вештина и компетенција . 
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Задатак 2.2.1.: Већa заступљеност метода и техника које доводе до активног учешћа ученика на 
часу 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум 

успеха 

Инструмент
и и технике 

Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

1.  

Примена 
метода 
индивидуали
зације и 
диференција
ције у 
редовној 
настави. 

Предметни 
наставници 

Септембар-
јун 

Реализована 
примена 
метода и 
техника за 
активирање 
ученика на 
часовима 

Реализована 
примена 
метода и 
техника за 
активирање 
ученика на 
часовима 

Руководилац 
стручног 
актива за 
ШРП 

Фебруар, јун 

2.  

Примена 
пројектне, 
проблемске, 
и 
истраживачк
е наставе . 

Предметни 
наставници 

Септембар-
јун 

Наставници 
су у току 
године 
реализовали 
10% часова 
применом 
ових метода 

Протокол за 
посматрање 
школског 
часа 

Педагог 
Током 
године 

3.  

Примена 
метода   
тимске и 
сарадничке  
наставе на 
редовним 
часовима. 

Предметни 
наставници, 
учитељи 

Током 
године 

Наставници 
су у току 
године 
реализовали 
10% часова 
применом 
ових метода 

Протоколи 
са посећених 
часова 

Стручни 
сарадник, 
директор 

Јун 

4.  

Употреба 
медија и 
савремене 
технологије у 

Предметни 
наставници, 
учитељи 

Током 
године 

Наставници 
су у току 
године 
реализовали 
30% часова 

Праћење 
њихове 
примене 
путем посете 
часова, 
евиденције и 

Стручни 
сарадници, 
директор 

Јун 
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настави. применом  
медија и 
савремене 
образовне 
техологије 

извештаја о 
посећеним 
часовима 

 
 
 
 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
 

септембар 

* Формирање тима и израда плана за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва за 2022/2023. школску 
годину 

 
 

чланови тима 

 
 

октобар 

* Информисање Наставничког већа, 
Педагошког колегијума и Ученичког 
парламента о активностима плана 
* Избор обуке наставника за оснаживање 
предузетништва 

 
 

руководилац тима 
чланови тима 

 
новембар/децембар 

* реализација обуке наставника за 
оснаживање предузетништва 
 

руководилац тима 
директор 

 
 
 
 

током године 

* примена међупредметних компетенција 
за развој предузетништва кроз пројектну, 
тематско интердисциплинарну наставу, 
угледне и огледне часове 
* укључивање ученика у избор тема за 
пројектну и тематско интердисциплинарну 
наставу за развој предузетничких 
компетенција 

 
 

чланови тима 
наставници 

ученици 

 
 

током године 

* презентација продуката ученичког 
предузетништва 
* учешће у хуманитаним акцијама са 
продуктима ученичког предузетништва 
 

 
наставници 

ученици 

 
 

током године 

* праћење и анализа примене 
међупредметних компетенција за развој 
предузетништва кроз пројектну, тематско 
интердисциплинарну наставу, угледне и 
огледне часове 

 
 

тим 

 * израда извештаја о реализацији плана за  
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током године развој међупредметних компетенција и 
предузетништва за школску 2022/2023. 
годину 

руководилац тима 
 

 

Координатор Тима  
Минодора Шокарда Славић 

 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

НАСТАВНИКА 
Време 

реализације 
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
Носиоци 

активности 
 
 

септембар 

* Припрема плана рада Тима за 
професионални развој 
* припрема плана стручног усавршавања 
* упознавање нових чланова колектива са 
интерним правилником о стручном 
усавршвању 

чланови тима 
директор 
педагог 
секретар 

 
квартално 

* праћење реализације процеса стручног 
усавршавања и професионалног развоја 
 

координатор 
чланови тима 

 
 
 
 
 

током године 

* сарадња са органима школе и другим 
субјектима у школи и ван школе у циљу 
испуњавања задатака у складу са 
епидемиолошком ситуацијом 
* сакупљање и разматрање информација о 
могућностима професионалног развоја 
(информације о стручној литератури, о 
семинарима и другим активностима 
професионалног развоја) 
* савети и подршка наставницима 
приправницима, наставницима који се 
припремају за звање, наставницима који 
имају потешкоћа у раду 
* подржавање формирања различитих 
интересних група у школи, праћење 
одржавања састанака, трибина, дебата, 
округлих столова у складу са 
епидемиолошком ситуацијом 
* праћење плана извођења угледних и 
огледних часова 
* ваннаставне активности (такмичења 
различитих нивоа, посете културно 
образовним институцијама и различитим 
манифестацијама 

 
 

 
чланови тима 

директор 
педагог 
секретар 
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УЧЕНИКА 
Време 

реализације 
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
Носиоци 

активности 
септембар * израда плана  чланови тима 

 
октобар 

* планирање активности наставника и 
родитеља у процесу професионалне 
оријентације 

предметни 
наставници 
родитељи 

 
 

током године 

* упознавање ученика са различитим 
занимањима у зависности од предмета кроз 
огледне и угледне часове 
* праћење и откривање ученика са 
специфичним способностима и 
интересовањима 
* сусрети ученика са особама различитих 
занимања 

 
 

чланови тима 
педагог 

 
 

током године 

* реализација радионица на часовима 
одељењског старешине  
* информације о занимањима и каријери, 
реални сусрети са светом занимања 
*одлука о избору занимања 

одељењске старешине 
7. и 8. разреда 

педагог 

 
 

током године 

* представљање средњих школа ученицима 
7. и 8. разреда 
* организовање посета средњим школама и 
размена искустава са средњошколцима када 
то буду дозволили епидемилошки услови 

представници 
средњих школа 
чланови тима 

 
Координатор Тима  

Бранка Ћирић 
 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА МИГРАНТИМА   

 

План припреме и укључивања деце миграната у ОШ „Краљица Марија“ 

Информације  о деци мигрантима  којима школа располаже 

Број деце по узрасним групама и полу 

На почетку школске године 
добили смо списак од 7  
ученика, сви ученици за 
први циклус (1. разред 4, 3. 
разред 1 и 4. разред 2 
ученика)  

Подршка која им је до сада пружена  
Сви ученици се први пут 
уписује у школу у Србији,  
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План припреме и укључивања деце миграната – циљеви, мере / активности 

 
Главни циљ:  Развијање недискриминативног окружења у коме ће свако дете моћи да 
учи у складу са својим специфичностима.  
 
 Потпуно равноправно укључивање ученика миграната у наставни процес и 
њихова социјализација и адаптација  
 
 
Специфични циљ 

Мере / активности 
Време 
остваривања 
 

Актери 

Припрема ученика 
одељења у који се 
укључују ученици 
мигранти за долазак 
деце миграната 
Припрема родитеља  

Одељењска обука свих 
ученика кроз упознавање са 
културом, обичајима и 
положајем деце миграната 
Упућивање у циљеве пројекта 
на Савету родитеља 

септембар 

Школски 
тим и 
одељењске 
старешине 
Педагог 
директор 

Упознавање са 
образовном 
ситуацијом деце 
миграната која ће 
бити укључена  
 

Прикупљање важних 
информација о  деци која ће се 
укључити у рад   
- обилазак центра /азила  
- разговори са родитељима 
или старатељима  
- разговор са децом која се 
укључују у школу 

септембар 
Школски 
тим  

Анализа података и 
идентификовање могућих 
проблема у раду 

септембар 
Школски 
тим  

Планирање мера превенције и 
начина превазилажења 
тешкоћа при укључивању 
деце миграната у школу. 
 

Током године 
Школски 
тим  

Припрема за пријем и 
укључивање деце 
миграната у школски 
живот  

Израда прилагођених 
наставних пакета – идеје 
и/или планови часова са 
прилагођавањима за 
укључивање ученика 
миграната 

Током године 
Школски 
тим и  
наставници 

Предлог промене 
организације наставе и 
распореда прилагођеног деци 
мигрантима 

Током године 
Школски 
тим и 
директор 

Планирање  добродошлице септембар 
Школски 
тим  
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Уводни/припремни састанци 
за укључивање у наставу – пр. 
планирање почетне додатне 
наставе српског као страног 
језика и прилагођене наставе 
страног језика (француски), 
секције и сл. 

септембар 
Школски 
тим и 
наставници 

Уводне/припремне радионице 
за укључивање у вршњачку 
групу –  радионице са 
вршњацима пројектног типа, 
ваннаставне манифестације 
(културне, спортске) и сл. 

септембар 
Школски 
тим  

Укључивање деце 
миграната у наставни 
процес  
 

Организована  посета школи 
- дочек, упознавање са 
руководством и стручном 
службом, упознавање са 
вршњачком групом, 
упознавање са простором и 
правилима живота у школи, 
одељењском вршњачком 
групом и разредном, 
распоредом за наредну 
недељу 
 

септембар 
Школски 
тим и 
наставници 

Укључивање у наставни 
процес: 
  -израда индивидуализованог 
плана рада 
   -реализација планова рада 
(уз активно укључивање 
ученика из одељења) уз 
сталну евалуацију 
  -пријем нових ученика и 
распоређивање у одељења 
- часови додатног српског (по 
потреби и страног) језика: 
најмање 2 пута недељно 
- часови са одељењем: 
присуствовање  часовима  (у 
складу са интересовањем 
детета и предмети које је у 
стању да прати уз 
прилагођавања) 
- радионице са вршњацима 
или индивидуално саветовање 
Укључивање у све 

Током године 
Школски 
тим и  
наставници 
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Координатор Тима  
Даворка Демоњић 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА 
ШКОЛЕ   

 

Пошто је ажурирање садржаја који се постављају на сајт повезано са организацијом 
рада школе и активностима које се у истој реализују у тренутој сложеној ситауцији 
план није у потпуности могуће предвидети и није могуће одредите које ће све садржаје 
бити потребно на исти поставити, те ће се рад тима у овим условима највише ослањати 
на кључне информације са којима је неопходно благовремено упознати све интересне 
групе. Пошто је у датим условима потребно да се улазак родитеља у установу сведе на 
најмању могућу меру због ширења болести све информације ће правовремено бити 
постављане на сајт. Када се епидемиолошка ситуација стабилизује тим ће наставити да 
се бави свакодневним и већ устаљеним активностима, те је план дат на тај начин. 
 

ваннаставне, културне, 
хуманитарне активности 
према интересовањима 
ученика 
 

Евалуација 

Евалуација  предузетих 
активности, процена 
остварености циља (очекујемо 
да ће ученици-мигранти бити 
добро уклопљени у одељења, 
да ће бити оспособљени да 
комуницирају на српском 
језику и да ће бити 
мотивисани за наставак 
школовања. Родитељи 
ученика-миграната ће имати 
поверење у нашу школу и 
биће мотивисани да децу 
укључују у школски систем. 
Ученици ОШ „Краљица 
Марија“ и њихови родитељи 
биће отворени за укључивање 
ученика-миграната, 
толерантни на различитост, 
спремни да помогну и стећи 
уверење да додир култура 
доприноси већој отворености. 

јун 
Школски 
тим и  
наставници 

Евалуација  Писање школских извештаја јун 
Школски 
тим и  
наставници 
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Време 
реализације 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 
активности 

 
август 

* Формирање Тима и дефинисање улога и 
одговорности. 
* Усвајање  плана рада Тима. 

 
Чланови тима 

 
 

септембар 

* Објављивање распореда часова по разредима и 
распореда провера и писмених задатака по 
разредима, 
* Објављивање времена отворених врата 
одељењских старешина. 

Чланови тима 

 
октобар 

* Извештај о активностима поводом  Дечије недеље. Чланови тима, 
учитељи, 
наставници 
српског језика 

 
децембар 

* Извештај о радионицама на секцијијама. 
 

Чланови тима, 
учитељи, 
наставници 

 
јануар 

* Са Божићних и новогодишњњих радионица, 
*Са Светосавске приредбе, 
* Важних обавештења за ученике и родитеље у 
сарадњи са директором. 

Чланови тима, 
учитељи 

 
фебруар 

* Извештај о радионицама на секцијијама. 
* Квиз знања 
 

Чланови тима, 
учитељи, 
наставници 

 
март 

* Извештај са радионица поводом 8. марта 
 

Чланови тима, 
учитељи 

април *Извештавање са такмичења. Чланови тима, 
учитељи, 
наставници  

јун 
*Дан школе 
* Завршне приредбе млађих разреда 
* Маскенбал 

током године * Редовно постављање свих важних информација на 
сајт школе 

администратори 
сајта 

Координатор тима: Јелена Дашић 
Чланови тима: Сања Павић Рајак, Адријан Перин, Ирина Танасковић, Марија Косовић 
                                                                                                                            
 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
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Полазне основе рада овог плана заснивају се на Закону о основама система образовања 
и васпитања, Статута школе, као и Школских програма од првог до  осмог разреда и 
Годишњег плана рада школе. Законом и Статутом је предвиђено да се Педагошки 
колегијум стара о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада, 
остваривању Развојног плана школе, мерама за унапређивање и усавршавање рада 
наставника и стручних сарадника, реализација плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника. 
  Током школске 2022/2023. године планирају се три редовне седнице, а по 
потреби и више. 
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, као и 
стручни сарадник, а њиме председава и руководи директор. 
 

ВРЕМЕ 
(МЕСЕЦ) 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ 

Август -
септембар 

- Анализа припремљености школе у свим 
сегментима за почетак нове школске године  
- Годишњи планови – усклађеност са 
развојним планом и школским програмом 
- Организација и реализација изборних 
предмета 
- Организација слободних активности 
- Разматрање Плана рада тима за 
самовредновање и Стручног актива за 
развојно планирање 
- Разматрање плана самовредновања и 
развојног планирања 
-Разматрање плана рада и организовања 
подршке за ученике мигранте 
-  Доношење ИОП- а на предлог Стручног 
тима за инклузивно образовање и 
вредновање остварености за претходну 
- Разматрање плана стручног усавршавања 
утврђивање поступка праћења 
 

- Директор, педагог 
- Наставничко веће,  
Стручна већа и 
Активи 
- Руководилац Тима 
за самовредновање и 
руководилац 
Стручног тима  за 
инклузивно 
образовање 
- директор школе и 
сарадници 
Тим за подршку 
ученицима мигратима 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  за  школску  2022/2023. 
годину 

 

ОСНОВНА  ПОДРУЧЈА  РАДА 

 О б л а с т и   р а д а 

1. 
Планирање, програмирање и организација образовно-васпитног 

рада 

Јануар - Сагледавање реализације наставе и 
ваннаставних активности као и анализа 
успеха и владања, остваривања стандарда 
постигнућа  са освртом на предлоге мера 
унапређивања васпитно- образовног рада у 
условима епидемије 
- Сарадња са родитељима и локалном 
средином (анализа,могућности и планови) 
- Увид у рад свих стручних органа 
 ШРП – Праћење реализације и мере 
- Праћење плана стручног усавршавања и 
сагледавање реализације угледних часова 
- Стање и мере у вези са безбедношћу 
ученика и запослених 
- Анализа рада тима за инклузију 

- Чланови колегијума 
- Директор и стручни 
сарадник 
- Директор и педагог 
- Руководиоци тима за 
ШРП 
- Педагог и 
руководиоци 
стручних већа 
- Директор, педагог и 
руководилац Тима за 
инклузивно 
образовање 

Јун - Анализа реализације наставе и 
ваннаставних активности и успеха и 
владања,  анализа остварености стандарда 
постигнућа  са предлогом мера за 
унапређивање васпитно-образовног рада за 
наредну школску школску годину 
- Анализа рада свих стручних органа и 
предлози за наредну школску годину 
- Анализа остваривања Развојног плана 
установе 
- Анализа резултата самовредновања 

- Директор, педагог 
- Руководиоци 
Стручних већа 
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2. Реализација образовног и васпитног рада 

3. Евалуација образовног и васпитног рада 

4. Сарадња са наставницима 

5. Сарадња са ученицима 

6. Сарадња са родитељима 

7. Аналитичко – истраживачки рад 

8. Стручно усавршавање 

9. Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

10. Рад у стручним органима школе 

11. Вођење педагошке документације 

12. Припрема за рад 

 
1.  Планирање, програмирање и организација ОВ рада 

Садржај рада Време реализације 

Сагледавање   образовних потреба ученика, родитеља, 
школске заједнице, локалне средине 

09-10. 2022. 

Утврђивање реалних могућности за остваривање програма 09-10. 2022. 

Анализа стања, услова у којима се реализује настава током године 

Рад  у тиму за  израду  школских  програма  и  Годишњег 
плана рада школе 

септембар 2022. 

Рад у тиму за школско развојно планирање током године 

Израда ГПР и  месечних планова рада педагога септембар, током 
године  

Израда плана  професионалне оријентације ученика септембар 2022. 
Израда плана подршке ученицима мигрантима и 
учествовање у раду Тима за подршку 

септембар 2022. 

Учешће у планирању и програмирању појединих 
наставних и ваннаставних активности 

септембар 2022. 
Током године 

Учешће  у изради  програма  стручног  усавршавања,  ОВ, 
НВ, Стручних актива 

током године 

Учешће у планирању сарадње школе са локалном 
заједницом 

током године 

Учешће у изради планова и програма наставника 
приправника 

по потреби током године 

Учешће  у  избору,  конципирању  и  планирању  изборне 
наставе 

током године 

Структуирање одељења првог и петог разреда у складу са 
психолошким и педагошким нормама и на основу 
тестирања 

Август, током 
године 
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Подстицање и примена тимског облика рада; инклузија, 
школа без насиља, самовредновање. 

током године 

Учешће у конципирању  организационих форми наставе: 
групни, индивидуални, тимска настава, рад у паровима. током године 

Учешће у тражењу оптималних облика организације 
наставе у циљу остваривања индивидуалних и узрасних 
потреба ученика 

током године 

Рад у тиму за инклузивно образовање током године 

Рад у Педагошком колегијуму током године 

Рад  у  тиму  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља, 
злостављања и занемаривања 

током године 

 

2.  Реализација образовног и васпитног рада 

Садржај рада Време 

Помоћ наставницима у дидактичко – методичком 
конципирању наставе (избор наставних метода и облика 
рада, стратегије подучавања, огледни часови, уџбеници, 
наставни материјал…) 

током године 

Пружање подршке и помоћи наставницима у креирању 
наставног процеса као процеса учења, трансмисије знања и 
развоја способности, вештина и ставова ученика 

током године 

Реорганизација наставног и образовног процеса, 
целокупног школског рада у циљу растерећења ученика 
(временска оптерећеност, оптерећеност садржајима, 
обавезама и захтевима) 

током године 

Стварање могућности за активније укључивање родитеља, 
појединаца, локалне средине у наставни процес и школски 
рад 

током године 

Реализација предавања, радионица на часовима 
одељењског старешине 

током године 

 

3.  Евалуација образовног и васпитног рада 

Садржај рада Време 

Систематско праћење и анализа наставног процеса и 
података из школске праксе (посете часовима, преглед 
педагошке документације ...) 

током године 

Систематско и континуирано праћење рада, развоја и 
понашања ученика 

током године 

Сарадња са наставницима у процесу вредновања школског 
постигнућа и оцењивања ученика на класификационим 
периодима 

током године 
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Рад на унапређивању система вредновања рада школе у 
складу са дефинисаним циљевима, задацима и стандардима 
образовања 

током године 

Иницирање и реализација евалуативних истраживања и 
других задатака у процесу самоевалуације рада школе 

током године 

Упознавање наставника и ученика са функцијом евалуације 
и самовредновање и оспособљавање за примену различитих 
техника и процедура 

током године 

Учешће у реализацији спољашње евалуације рада школе по потреби 

Систематска и континуирана самоевалуација сопственог 
рада педагога. 

током године 

Иницирање и вођење акција за промену праксе и 
побољшање резултата рада школе 

током године 

Израда инструмената за евалуацију ОВР–а, напредовања и 
постигнутих резултата свих учесника образовног процеса 

током године 

 

4.  Сарадња са наставницима 

Садржај рада Време 

Систематски рад на педагошко–психолошком и 
дидактичко–методичком образовању наставника  

током године 

Пружање помоћи и подршке наставницима у њиховом 
професионалном развоју 

током године 

Учешће у раду стручних тимова у школи (сталних и 
повремених) 

током године 

Подстицање сарадничког и тимског начина рада наставника током године 

Информисање наставника о започетим и планираним 
променама у образовању и пружање подршке њиховом 
активном укључивању у  поменуте процесе, инклузија, 
мала матура. 

током године 

Подршка и помоћ наставницима у креирању и остваривању 
појединих програма наставних и ваннаставних активности 

током године 

Информисање наставника о психолошко-педагошким 
карактеристикама развојног доба ученика са којима раде 

током године 

Сарадња са наставницима у идентификацији и отклањању 
проблема у учењу и понашању појединих ученика и 
предлагање одговарајућих педагошких мера (допунска 
настава, индивидуални третмани у оквиру редовне наставе, 
инклузија...) 

током године 

Помоћ наставницима у постављању посебних образовних 
захтева за поједине категорије ученика и израда 
индивидуланог образовног плана( ИОП), посебно у раду са 
ученицима мигрантима 

током године 

Пружање помоћи одељенским старешинама у креирању и 
избору садржаја за часове ОС 

по потреби 
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Упознавање одељенских старешина са принципима групне 
динамике и социјалне интеракције и пружање помоћи у 
вођењу ученичког колектива 

по потреби 

Популарисање код наставника примене подстицајних 
метода и средстава у циљу побољшања мотивације ученика 
за учење и ангажовање у наставним и ваннаставним  
активностима 

током године 

Сарадња са наставницима у припреми , реализацији и 
анализи појединих часова ( редовни, угледни, за лиценцу...) 

током године 

Сарадња са наставницима у изради и примени дидактичког 
и другог материјала 

по потреби 

Рад на психолошко-педагошкој едукацији приправника по потреби 

Помоћ наставницима у идентификовању и постављању 
образовних захтева ученика посебно надарених, 
укључивање у додатни рад и припрема за такмичење. 

током године 

 

5.  Сарадња са ученицима 

Садржај рада Време 

Обезбеђивање услова за индивидуални развој ученика и 
пружање специфичних видова помоћи и подршке  

током године 

Пружање помоћи и подршке ученицима у њиховом 
организовању и учешћу у свим сегментима школског 
живота 

током године 

Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у 
различите школске и ваншколске пројекте и активности 
(оснаживање друштвеног ангажовања, укључивање у 
пројекте за заштиту животне средине и организације 
слободног времена) 

током године 

Информисање ученика о започетим и планираним 
променама у образовању и припрема ученика за њихово 
активно укључивање у наведене процесе; мала матура и 
инклузија, укључивање ученика миграната у образовни 
процес 

током године 

Утврђивање индивидуалних карактеристика ученика за 
различите намене 

по потреби 

Испитивање готовости деце за редован или одложен 
полазак у школу и упис деце у први разред 

април - септембар 

Распоређивање нових ученика у одељења и праћење 
њихове адаптације 

током године 

Праћење прилагођавања ученика првог разреда на захтеве 
школе и прелазак ученика петог разреда са разредне на 
предметну наставу 

током године 

Праћење прилагођавања ученика миграната  на школску 
средину, адаптације и социјализације, а такође и припрема 
свих ученика школе и стварање недискриминишуће 

током године 
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атмосфере 
Рад са ученицима мигратима и помоћ у превазилажењу 
личних и развојних проблема 

током године 

Праћење ефеката ОВР – а, успеха, напредовања и 
понашања ученика 

током године 

Саветодавни рад са ученицима (индивидуално и групно) током године 

Корективни рад са појединцима и групама ученика по потреби 

Пружање подршке и помоћ ученицима у превазилажењу 
школског неуспеха и личних, развојних проблема 

током године 

Инструктивни рад са ученицима у циљу рационалне 
организације рада и учења 

током године 

Препознавање и идентификовање даровитих ученика и 
ученика са сметњама у учењу и развоју и стварање 
оптималних услова за њихово напредовање 

током године 

Професионално саветовање, васпитање и информисање током године 

Усмеравање професионалног развоја ученика у складу са 
индивидуалним способностима, потребама и могућностима 
и друштвеним захтевима 

током године 

Пружање подршке и помоћ ученицимау припремању мале 
матуре и приликом уписа у средње школе 

II полугодиште 

Координисање Ученичким парламентом  током године 

 

6. Сарадња са родитељима 

Садржај рада Време 

Пружање помоћи и подршке родитељима у њиховом 
организовању и учешћу у свим сегментима школског 
живота 

током године 

Информисање родитеља о започетим и планираним 
променама у образовању, мала матура, инклузија, 
укључивање ученика миграната, учешће у Пројектима 

током године 

Пружање помоћи и подршке родитељима у превазилажењу 
проблема који су од значаја за напредовање ученика у 
школи 

током године 

Пружање помоћи и подршке у раду Савета родитеља 
школе, Тима за ШРП,Тима за самовредновање... 

по потреби 

Сарадња са родитељима и прикупљање информација о 
ученицима ради бољег упознавања и праћења напредовања  

током године 

Саветодавни рад и информисање родитеља о развојним 
карактеристикама узраста њихове деце 

током године 

Допринос педагошко – психолошком образовању родитеља 
из различитих области 

током године 

 

7. Аналитичко – истраживачки рад 



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
86 

 
 
 
 

Садржај рада Време 

Учешће у истраживањима која организују стручне 
институције. 

по потреби 

Израда и презентација прегледа, анализа, извештаја и 
истраживања за потребе стручних органа школе 

по плану 

Спровоћење малих школских истраживања у складу са 
актуелним темама и проблемима 

током године 

Спровођење истраживања и испитивања у складу са ШРП-
ом, планом за самовредновање рада школе и Акционим 
планом  

током године 

Израда Извештаја о реализацији програма рада педагога 
школе и других извештаја за различите потребе 

јун, август 

Израда истраживачких инструмената за различите потребе током године 

Пружање помоћи и подршке истраживањима која реализују 
наставници и ученици 

по потреби 

 

8.  Стручно усавршавање 

Садржај рада Време 

Обезбеђивање услова за перманентно стручно усавршавање 
и унапређивање професионалних компетенција  

током године 

Укључивање у процес обуке у склопу акредитованих 
програма 

током године 

Учешће на семинарима и другим организованим облицима 
стручног усавршавања 

током године 

Учешће у раду Актива стручних сарадника  током године 

Праћење и популарисање стручне и приручне литературе и 
периодике 

током године 

 

9. Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

Садржај рада Време 

Сарадња са институцијама од значаја за ОВ рад током године 

Сарадња са локалном и широм друштвеном средином у 
циљу обостраног унапређења квалитета рада 

током године 

Ангажовање стручњака посебних специјалности у 
функцији подучавања ученика, наставника и родитеља 
(МУП)(Здравствене установе) 

по потреби 

Сарадња са научним и образовним установама (стручна 
пракса студената и др.) 

по потреби 

 

 

  10. Рад у стручним органима школе 



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
87 

 
 
 
 

Садржај рада Време 

Учествовање у раду свих стручних органа школе и 
пружање потребних информација и стручног мишљења за 
рад тих органа 

по плану 

класификациони периоди 

 
  11. Вођење педагошке документације 

Садржај рада Време 

Вођење документације о свом раду: годишњи план, месечне 
планове, дневну евиденцију о  раду, евиденцију о раду са 
ученицима и родитељима, годишњи извештај о раду ... 

током године 

Вођење документације о извршеним истраживањима, 
саветовањима, анализама ... 

током године 

Унапређивање школске педагошке документације током године 
 

12.  Припрема за рад 

          Праћење савремене педагошке литературе, посете установама, стручним 
друштвима, укључивање у уже стручне семинаре који доприносе реализацији напред 
наведених планираних активности и подизању квалитета васпитно – образовне праксе 
у школи. 

 

ПЕДАГОШКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ 

У школи ће се водити следећа  педагошка  документација: 
1. Планови: 
Глобални планови за све видове васпитно – образовног рада 
Оперативни планови  васпитно – образовног рада  
Дневна припрема за непосредан васпитно – образовни рад 
 
2. Дневници и записници: 
Разредне књиге у електронском облику  
Матичне књиге 
Дневници рада директора, педагога. 
Запажања директора, педагога у домену педагошког и инструктивног рада 
Запажања одељењског старешине, педагога о сарадњи са ученицима и њиховим 
родитељима 
Записници стручних тела 
Записници одељењских заједница 
Записници о васпитно-дисциплинским поступцима 
Дневник домара 
 
3. Извештаји: 
Одељењских старешина о реализацији наставног плана и програма и успеха ученика 
Одељењских већа и стручних актива 
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Директора, педагога 

Заједнице ученика 

Одељењске заједнице 

Циљ рада у одељењској заједници је развијање: сарадничких односа, толеранције, 
међусобног уважавања и поштовања, еколошке свести, мултикултуралности, 
креативних способности ученика, моралног естетског,интелектуалног и физичког 
развоја, истицање знања предвиђених посебним програмима ( ПО...) 

У Школском програму (први део) се налазе програми рада Часова одељењског 
старешине на нивоу разреда, на основу којих ће одељењске старешине израдити 
планове Часова одељењског старешине у складу са потребама и 
карактеристикама свог одељења. 

Ученички парламент 

 Превасходни задаци Ученичког парламента су остваривање и заштита права ученика и 
развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем месту и шире. 
Циљеви  Ученичког парламента су: 
Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;  
Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;  
Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;  
Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске 
солидарности;  
Развијање свести о равнотежи између права и одговорности;  
Активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;  
Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим 
делатностима од интереса за ученике школе;  
Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и 
руководством школе;  
Успостављање и развијање сарадње са  Ученичким  парламентима и другим сличним 
организацијама младих у земљи. 
Ради остваривања својих циљева  Ученички  парламент  ће се бавити следећим 
задацима: 
Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и 
унапређивању Развојног плана школе;  
Унапређивањем рада школских секција, клубова и других облика организовања 
ученика;  
Организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања 
ученика;  
Успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера;  
Сарадњом са управом школе, наставничким већем и другим органима школе;  
Изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за програм рада школе 
Организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција  
Ученичког  парламента;  
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Организовањем добротворних и хуманитарних акција;  
Организовањем других  активности  које доприносе модернизацији и демократизацији 
школе. 
Парламент по Закону о основама система образовања и васпитања и Правилника чине 
по два представника одељења ученика седмих и осмих разреда. Програм рада 
Ученичког парламента подложан је проширивању и обогаћивању у току школске 
године.  
Активности за школску 2022/2023.  годину су прилагођене тренутној епидемиолошкој 
ситуацији у земљи: 
упознавање са правима детета на основу Конвенције УН, чија је потписница и наша 
земља; 
организовање информативних кампања о насиљу, злостављању и занемаривању; 
Учешће у организовању радионица у овиру Вршњачког тима и у оквиру различитих 
Пројеката који се спроводе у школи 
организовање кампања на тему превенција болести зависности, ХИВ-а; 
покретање акције за добијање зида порука пријатељства и љубави у школи; 
сарадња и организовање акција са Војском Републике Србије, МУП-ом, здравственим 
и другим институцијама; 
организовање одласка на седницу Парламента РС и упознавање са радом истог; 
остваривање сарадње са другим ученичким парламентима општине и града; 
разно: остваривање појединих и колективних права ученика на нивоу школе по 
различитим темама;  сарадња са владиним и невладиним сектором и општином по 
питању остваривања права ученика – по потреби; и сарадња са школском управом по 
питању организовању екскурзија, излета, матурске. 
 
 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент је састављен од ученика седмих и осмих разреда, по два 
представника. У раду Ученичког парламента учествује стручни сарадник школе. 

 

МЕСЕЦ  
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
 

 

 

СЕПТЕМБАР  

Избор по два ученика из сваког одељења 7. и 8. разреда за 
представнике Ученичког парламента (одељењске старешине) 
Формирање скупштине Ученичког парламента и израда плана рада, као 
и његово усвајање 
Упознавање са и разматрање Годишњег плана рада школе и извештаја о 
раду. 
Разматрање  Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља 
као и Правилника о безбедности ученика, Правилника о дисциплинској 
одговорности ученика 
- Упознавање Парламента са Протоколом и Програмом за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, као и давање предлога, 
сугестија..... у вези са темом 
-Упознавање са одредбама Статута школе које се тичу ученичких 
права, дужности и обавеза. 
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Упознавање чланова Парламента са актуелним пројектима 
 

 

ОКТОБАР 

Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива у школском 
животу.  
Учешће и давање предлога о излетима и екскурзијама. 
-Активности у оквиру Дечје недеље 
Организовање посета – Сајам књига.(уколико буде услова) 
Организација забавног живота- предлози 

 

НОВЕМБАР 

Предлагање и давање мишљења стручним органима о правилима 
понашања у школи (ученик, наставник, родитељ). 
Трибина – Светски дан детета (насилно понашање) Популарисање 
идеје о школи без насиља кроз акције ученика-плакат,лифлет,... 

 

ДЕЦЕМБАР 

Трибина - Дан ХИВА – полно преносиве болести у сарадњи са Домом 
здравља „Др Милутин Ивковић“ 
Осмишљавање хуманитарне акције 
Уређивање школског простора поводом Нове године. 

ЈАНУАР Учешће у организацији  приредбе поводом Светог Саве. 
Анализа успеха у одељењима. 

 

ФЕБРУАР  

 
Осмишљавање бољег информисања у школи - странице на сајту, 
разглас, новине. 
Организовање забавног живота у школи Осмишљавање акције 
такмичење међу одељењима (Квиз, уколико буде услова). 
Едукација ученика нижих разреда о Дечјим правима. 
Вршњачка медијација. 

 

МАРТ 

Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о 
организацији наставе и унапређењу наставног процеса. 
Учешће Ученичког парламента у уређивању школског простора. 
Трибине – презентације образовних профила. 
Контакт са Ученичким парламентом друге школе. 

 

АПРИЛ 

Трибина – Светски дан здравља (наркоманија, алкохолизам...) у 
сарадњи са Домом здравља „Милутин Ивковић“ 
Спровођење анкете о жељама ученика на тему прослава Дана школе 

 

МАЈ 

Трибина – Међународни дан породице. 
Иницирање нових секција и начина ученичког организовања (клубови 
итд) из области које побуђују веће интересовање ученика. 
Учешће у организацији прославе Дана Школе 

 
ЈУН 

Праћење реализације школског развојног плана. 
Учешће у самовредновању рада школе 
Анализа, израда и усвајање  извештаја о раду Парламента 

Током године  Учешће у пружању подршке учиницима мигрантима, учешће у 
реализацији радионица у оквиру различитих пројеката и у организацији 
педагога школе. 

Зорана Величковић 
 Координатор Ученичког парламента 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ВАТРОГАСНОГ ПОДМЛАТКА 

Добровољно ватрогасно друштво Палилула-ДВД 
 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

СЕПТЕМБАР 
* Упознавање ученика са програмом 
активности Добровољног 
ватрогасног друштва за 2021/2022. 
годину. 

Координатор ДВД 

 
OKTOБАР 

* Формирање добровољних екипа 
ученика и учешће прошлогодишњих 

Координатор ДВД, 
одељњске старешине, 
ученици 

 
ТОКОМ ГОДИНЕ 

*Теоретска обука ученика 
*Практична обука 

 
Координатор ДВД 

 
МАЈ 

*Припреме за такмичење 
*Реализација такмичења 
*Извештај о постигнутим резултатима 
екипе школе 

Координатор ДВД 
ученици 

ЈУН *Предлози за рад у следећој школској 
години 
* Израда програма за следећу                  
школску годину 

Координатор ДВД 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника, директора и секретара 
обухватиће следеће облике и садржаје рада: 
Усавршавање у школи на нивоу Наставничког већа, Одељењских већа и Стручних  
већа (предавања, стручне дискусије, разматрање и анализе, угледни часови, међусобне 
посете часова и размена позитивних искустава са стручних семинара).  
Коришћење стручне литературе, приручника, часописа из домена наставе и школства 
који својим садржајем осветљавају савремену теорију и праксу васпитања и 
образовања, публикација које објављује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја.  Усавршавање у специјализованим институцијама ван школе –учешће у 
акредитованим програмима, трибине, округли столови, итд. Усавршавање путем 
ванредног студирања уз рад. Усавршавање путем индивидуалног усавршавања. 
Организовање акредитованих програма усавршавања наставника у школи. 
Напомена: дискусије и разматрања у оквиру стручног усавршавања на нивоу школе у 
складу са реформом школства, наведене су у плановима рада Наставничког већа, 
Одељењских већа, Стручних већа и Педагошког колегијума. На свим стручним већима 
поднеће се извештај о одржаним семинарима током године. Наставници и стручни 
сарадници ће се активно укључивати у рад Стручних већа и друштава на нивоу 
општине и града. 
Евиденција о стручном усавршавању наставника и свих запослених налази се код 
педагога школе. 
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Угледни часови – Вид стручног усавршавања у установи 

Детаљан план одржавања угледних часова се налази у педагошкој евиденцији код 
педагога школе, а биће истакнут и месечно на огласној табли ради планирања посета 
када то буду дозвољавали епидемиолошки услови. 

 Планирана предавања на нивоу већа и актива и излагања са семинара 

Стручно усавршавање ван установе 

ОБЛАСТ НАЗИВ СЕМИНАРА 

 
ОПШТИ СЕМИНАР 

 
Васпитни проблеми ученика и како их превазићи – 22 
Оцењивање у функцији развоја и учења – 456  

 
педагог Унапређење компетенција наставника и стручних 

сарадника за спровођење активности каријерног 
вођења и саветовања - 196 

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике - 
89 

 
библиотекар Основе веб дизајна - креативни начин за развој 

ученика- 379 

 

 
Photoshop и Illustrator- обрада слике као алат за 

припрему материјала - 345 
 

РАЗРЕДНА НАСТАВА СЕМИНАР 

опште  

„У школи је лако кад вредновати знам 
како“- каталошки број 749 

36.Сабор учитеља 

Зимски сусрети учитеља – дан стучног 
усавршавања 

 
 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА СЕМИНАР 

Српски језик Ка савременој настави српског језика и 
књижевности II– 8  бодова (каталог, 
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бр.929) 

Републички зимски семинар- 24  бодова 
(каталог, бр. 938) 

Наставни материјал за ученике са 
сметњама у развоју- 257 

Оцењивање у функцији развоја и учења – 
456 

Српски као нематерњи језик – 471 
 

Математика 

Наставни материјал за ученике са 
сметњама у развоју- 257 

Оцењивање у функцији развоја и учења- 
457 

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D 
- 489  

Георафија 

Осавремењавање стручно-методичких 
знања из демографије- 1126 

Примена савремених научних сазнања у 
настави географије- 913 

Историја 

Приступи, методе и технике у настави 
историје – пут ка развоју компетенција 

ученика, Удружење наставника "ДУГА"- 
287 

Дигитални) медији у школи, Медија 
полис- 279  

Биологија 
Оцењивање у функцији развоја и учења – 

456 

Хемија Интердисциплинарни приступ настави 
хемије, биологије и физике. - 898 

Физика 
Модели и експерименти у настави физике-

904 

Ликовна култура 

Основе веб дизајна - креативни начин за 
развој ученика- 379 

Photoshop и Illustrator- обрада слике као 
алат за припрему материјала - 345  

 
Физичко и здравствено васпитање 

 Савремени приступ планирању и 
организацији атлетске секције у основној 

и средњој школи- 1086 
Управљање разредом: изазови и решења- 

1090 
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Ходај право- мисли здраво- 1093 

Енглески језик 
Од хаотичне до хармоничне учионице - 

117 

Француски језик 

Континуирано усавршавање професора 
који предају француски као страни језик, 

као и професора који у билингвалној 
настави предају остале предмете на 

француском језику- 957 
Румунски језик са елементима националне 

културе 
Грађанско васпитање 

Ми и они други – 99   

 
 

Музичка кутура 

Инструментална музика Јохана 
Себастијана Баха – 1025 

Од музичког стваралаштва до нотног 
записа и извођења- 1045 

  

дефектолог 

„У школи је лако кад вредновати знам 
како“- каталошки број 749 

Час по мери детата, Регионални центар за 
професионални развој запослених- 276 

Информатика и рачунарство 

Настава програмирања у облаку – 
парадигма новог доба- 376 

Основе веб дизајна - креативни начин за 
развој ученика- 379 

 
 

 
Техника и технологија 

Како организовати успешан час- 568 
 

Верска настава 
 Примена иновативних наставних модела 
у настави Православног катихизиса- 336 

 

 
 
 

 

ИОП И ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 
ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
95 

 
 
 
 

ПРОГРАМ И ПЛАН ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

Ови планови и програми припадају  и  саставни су  део Школског програма, такође се 
налазе у педагошкој документацији и доступни су на увид у Стручној служби школе. 
 

ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ  МАРКЕТИНГА 

Ученици школе ће наступима на приредбама 
поводом Дана Светог Саве и Дана школе, тематским 
вечерима, као и учешћем на приредбама ван школе 
поводом обележавања значајних датума из наше 
историје и других свечаности; презентовати школу 
пригодним програмима, стеченим знањем, како у 
настави, тако и у ваннаставним активностима, а све 
у зависности од епидемиолошке ситуације у датом 
тренутку 

током 
године 

 

 
директор 

одељењске 
старешине 

координатор 
акција 

Сајт школе ће бити редовно ажуриран и на њему ће 
сви заинтересовани моћи да прате актуелне 
информације из школе 
Књигом обавештења ученици ће се директно 
упознавати са најактуелнијим садржајима рада 
школе 
На огласним паноима у холу школе током целе 
школске године месечно, тромесечно и 
полугодишње (зависно од садржаја активности) 
приказиваће се резултати и акције које ће се 
реализовати у школи и ван ње 
На састанцима Саветима родитеља, родитељи ће 
бити информисани о активностима које ће се 
спроводити на нивоу одељења и школе у целини, 
као и о постигнутим резултатима ученика на 
такмичењима и смотрама 
На састанцима Савета родитеља школе поред 
информисања о раду школе, родитељи ће се 
укључивати у заједничке акције с циљем 
унапређивања и побољшања услова рада у школи, 
реализацији васпитних садржаја рада и здравственог 
васпитања 
Школски одбор и директор ће најдиректније 
повезивати школу са друштвеном средином и 
институцијама које у оквиру своје делатности 
сарађују са школом, изналазити начине за стварање 
оптималних услова рада, награђивања ученика с 
циљем подстицања за постизање још бољих 
резултата на такмичењима и истицање истих 

директор 
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Директор школе ће координирати рад свих чинилаца 
и налазити начине да јавности презентује 
постигнуте резултате школе кроз различите облике 
рада, а посебно преко средстава јавног 
информисања (штампа, радио, ТВ) 

директор 
 
 

 
 

ПЛАН и ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 
ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
На основу програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програма 
спречавања дискриминације и програма превенције других облика ризичног понашања, 
као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и 
малолетничка делинквенција, програма превенције трговине људима израђену су 
акциони планови који се остварују се кроз различите наставне, ваннаставне  и слободне 
активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи 
са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 
 

ПЛАН  И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
Школа је обавезна за поступа по ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У 
ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ, по 
ПРАВИЛНИКУ О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА, УЧЕНИКА ИЛИ 
ТРЕЋЕГ ЛИЦА У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА и ПРАВИЛНИКУ О 
ПОСТУЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ 
ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂЕЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 
ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТ . Правилником о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописуjу се садржаjи и начини 
спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену 
ризика, начини заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката 
предузетих мера и активности. 
У примени Правилника о протоколу установа jе дужна да обезбеди услове за сигурно и 
подстицаjно одрастање и развоj детета и ученика, заштиту од свих облика насиља, 
злостављања и занемаривања и социjалну реинтеграциjу детета и ученика коjе jе 
извршило, односно било изложено насиљу, злостављању или занемаривању. У свим 
поступцима коjи се тичу детета приоритетни принцип поступања jе наjбољи интерес 
детета.  
Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се на сваког – децу, 
ученике, запослене, родитеље, односно друге законске заступнике  и трећа лица. 
  
ПОЈАМ И ОБЛИЦИ 
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Насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик jеданпут учињеног, 
односно понављаног вербалног или невербалног понашања коjе има за последицу 
стварно или потенциjално угрожавање здравља, развоjа и достоjанства личности 
детета и ученика или запосленог.  
Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према детету, ученику, другом 
запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику; ученика према другом 
детету, ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и 
ученику, запосленом као и према трећем лицу  
Насиље и злостављање може да jави као физичко, психичко (емоционално), социjално 
и дигитално.  
Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаjе се и кроз: злоупотребу, 
сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатациjу детета и 
ученика и др.  
Занемаривање и немарно поступање jе пропуштање родитеља, друге особе коjа jе 
преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих 
средстава обезбеди услове за правилан развоj детета и ученика у свим областима, а што 
може да наруши његово здравље и развоj.  
Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање поjединих облика образовно-
васпитног рада неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању 
или на занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите 
детета и ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, 
наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе 
и организациjе и др. 
Редослед поступања у интервенциjи  
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља 
се прикупљањем информациjа – директно или индиректно.  
Прикупљање информациjа има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу 
коjих се потврђуjе или одбацуjе сумња на насиље, злостављање и занемаривање или 
дисриминаторско поступање. Током прикупљања информациjа поштуjу се принципи 
утврђени Конвенциjом и правила коjа се примењуjу у поступцима у коjима учествуjе 
малолетно лице – дете и ученик.  
Установа проверава сваку информациjу о могућем насиљу, злостављању и 
занемаривању и врши преглед видео записа уколико установа има електронски надзор 
над простором. Када родитељ приjави директору непримерено понашање запосленог 
према његовом детету, директор поступа у складу са законом.  
У случаjу неосноване сумње поjачава се васпитни рад и прати понашање учесника. 
Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимаjу мере и активности за 
извршено насиље, злостављање и занемаривање.  
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника jе обавеза свих 
запослених у установи, а нарочито наjближег присутног запосленог и дежурног 
наставника, односно васпитача да одлучно прекине све активности, раздвоjи и смири 
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учеснике у акту насиља. У случаjу да запослени процени да jе сукоб високо ризичан и 
да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.  
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акциjа по потреби (пружање 
прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полициjе и центра за 
социjални рад) обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико 
родитељ ниjе доступан или његово обавештавање ниjе у наjбољем интересу детета и 
ученика, установа одмах обавештава центар за социjални рад.  
4) Консултациjе у установи се врше ради: разjашњавања околности, анализирања 
чињеница на што обjективниjи начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа 
ризика и предузимања одговараjућих мера и активности, избегавања конфузиjе и 
спречавања некоординисане акциjе, односно ради успостављања и развиjања 
усклађеног, уjедначеног и ефикасног поступања. у консултациjе у установи укључуjу 
се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за 
заштиту, директор, ученички парламент.  
Уколико у току консултациjа у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 
околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и 
занемаривања, као и да одреде мере и активности, у консултациjе укључуjу надлежне 
органе и друге организациjе и службе: министарство надлежно за послове образовања 
и васпитања (у даљем тексту: Министарство) – надлежну школску управу, центар за 
социjални рад, полициjу, правосудне органе, здравствену службу, а по потреби 
одељење надлежно за послове ученичког и студентског стандарда.  
5) Мере и активности предузимаjу се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни 
план заштите (у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуациjу 
другог и трећег нивоа за сву децу и ученике – учеснике насиља и злостављања (оне 
коjи трпе, коjи чине и коjи су сведоци насиља и злостављања).  
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног понашања, последица насиља по 
поjединца и колектив, броjа учесника и сл. Мере и активности се планираjу на основу 
сагледавања карактеристика детета/ученика, потреба за подршком и уз учешће 
детета/ученика и родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, када jе нужно 
укључити надлежни центар за социjални рад.  
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања – поjачан васпитни 
рад, рад са родитељем, рад са одељењском заjедницом, укључивање ученичког 
парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих 
активности временску динамику; начине коjима ће се обезбедити поновно укључивање 
свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу друштвену заjедницу. 
Мере и активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да буду у 
складу са његовим развоjним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоjи 
потреба да се, осим поjачаног васпитног рада или васпитног рада коjи у интензитету 
одговара потребама детета, односно ученика, прилагоди и образовни рад, предложиће 
тиму за пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног образовног 
плана.  
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План заштите сачињава тим за заштиту заjедно са одељенским старешином, односно 
педагогом, секретаром директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним 
организациjама и службама. За ученика коjи се образуjе у складу са чланом 76. став 6, 
тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања у израду плана заштите 
се укључуjе Тим за инклузивно образовање. У припрему плана заштите и реализациjу, 
када год jе могуће, установа ће укључити представнике одељенске заjеднице, односно 
групе, ученичког парламента, као и децу, односно ученике – учеснике у насиљу и 
злостављању.  
План заштите садржи и информациjе о мерама и активностима коjе установа 
предузима самостално, у сарадњи са другим надлежним организациjама и службама и 
када друге надлежне организациjе и службе спроводе активности самостално. Када су 
у мере и активности укључене друге организациjе и службе, одређуjу се задаци, 
одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.  
План заштите садржи и евалуациjу плана.  
За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси приjаву надлежним 
органима, организациjама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну 
школску управу, у року од 24 сата. Процена нивоа насиља у року од 24 сата утврђуjе се 
на састанку тима за заштиту.  Пре приjаве обавља се разговор са родитељима, осим ако 
тим за заштиту процени да тиме може да буде угрожен наjбољи интерес детета и 
ученика, о чему обавештава полициjу или надлежног jавног тужиоца и надлежни 
центар за социjални рад.  
Уколико jе комуникациjа са медиjима неопходна, одговоран jе директор, осим ако jе 
директор учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случаjу 
комуникациjу са медиjима остваруjе председник органа управљања. О комуникациjи са 
медиjима поводом конкретних ситуациjа насилног и ризичног понашања када се од 
установе тражи изjава, установа jе дужна да одмах обавести надлежну школску управу 
и службу надлежну за односе са jавношћу Министарства.  
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, тим 
за заштиту,  педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других 
активности установе. Установа прати понашање детета и ученика коjе jе трпело и коjе 
jе извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика коjи су индиректно били 
укључени (сведоци).  
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организациjа и служби. 
Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.  
Документациjа, анализа и извештавање  
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:  
1) прати остваривање програма заштите установе;  
2) евидентира случаjеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;  
3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;  
4) укључуjе родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење 
ефеката предузетих мера и активности;  
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5) анализира стање и извештава.  
Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењуjе 
делотворност предузетих мера и активности и евидентира у педагошкоj документациjи.  
О случаjевима коjи захтеваjу укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 
документациjу (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, 
догађаjу, предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе  
педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога jе одредио директор. Тим подноси 
извештаj директору два пута годишње. Директор извештава орган управљања, савет 
родитеља и ученички парламент.  
Извештаj о остваривању програма заштите jе саставни део годишњег извештаjа о раду 
установе и доставља се Министарству, односно надлежноj школскоj управи. Извештаj 
садржи, нарочито: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате 
самовредновања у овоj области, броj и врсту случаjева насиља, злостављања и 
занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и њихове ефекте.  
На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања 
квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенциjе и 
интервенциjе, установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања.  
 

Евиденција и документација 

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба, директор – у обавези су 
да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима насиља 
достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и 
периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања, 
како би се пратило стање безбедности у школи и приступило изради извештаја на 
основу кога се план и програм имплеметира. 
 

 
АКТИВНОСТ 

 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

Начин реализације 

ПРЕВЕНТИВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

 Имплементација постојећег  Програма за 
заштиту ученика од насиља 

Чланови тима Септембар Израда програма и 
акционог плана 

Упознавање ученика првака и 
новопридошлих ученика и родитеља са 
Кућним редом школе и правилима 
понашања. правилницима 

 
Учитељи, Одељењске 
старешине 

 
Септембар 

Упознавање, 
договор 

Упознавање запослених, родитеља и 
ученика са унутрашњом заштитном 
мрежом и процедуром реаговања у случају 
насиља над децом и са Правилником о 
протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и 

Чланови Тима, 
педагог 

Септембар и 
током године 

Информисање, панои, 
састанци, обавештења,  
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занемаривање 

Информисање запослених, родитеља и 
ученика   са Програмом заштите ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања 
и Акционим планом за текућу школску 
годину 

 
Стручни сарадник, 
чланови тима 

 
Септембар 

Састанци Тима, 
Наставничко веће, 
Савет родитеља, 
родитељски састанци, 
часови одељењског 
сатрешине 

Информисање Наставничког већа, Савета 
родитеља и Ученичког парламента са 
члановима Тима за заштиту од 
дискриминације , насиља, злостављања и 
занемаривања, планом рада и улогом  
тима.У школским просторијама и на 
сајту школе истицање информације о 
саставу Тима и корацима/редоследу 
поступања школе у случају  насиља, 
злостављања и занемаривања  

Тим, педагог, 
директор 

септембар Истицање обавештења 
у школским 
просторијама и на 
сајту, презентација  

Формирање Ученичког парламента и 
промовисање његове улоге у превенцији 
насиља 

Чланови и 
координатор 

Септембар Трибине, пано, 
презентације 

Сарадња чланова Ученичког парламента и 
других одељењских заједница (акције 
ученика и радионице о ненасиљу на нивоу 
одељења и школе кроз редовну наставу, 
чос, грађанско васпитање, верска настава) 

 

Одељењске 
старешине, учитељи 

 

У току школске 
године 

Заједничке активности 

Информисање родитеља на Савету 
родитеља и родитељским састанцима о 
стању безбедности у школи, мерама за 
побољшање 

 
Чланови тима, 
директор 

 
Септембар 

Информисање 

Спровођење истраживања о облицима 
насилног понашања ученика 

Тим, педагог Друго 
полугодиште 

Анкете, упитници 

Анализа безбедности ученика у школи и 
предлог мера за унапређивање 

Чланови тима У току школске 
године 

Анализа, израда 
извештаја и предлога 
за унапређивање  

Појачана дежурства наставника током 
малог и великог одмора 

Дежурни 
наставници, 
директор, педагог 

У току школске 
године 

дежуства 

Стручно усавршавање из области заштите 
од насиља и хоризонтално стручно 
усавршавање: представљање наученог са 
обуке на стручним већима- Представљање 
приручника: Деца у дигиталном добу, 
Дигитално насиље - превенција и 
реаговање, Деца и интернет - паметно од 
почетка, Приручник за родитеље - 
Једноставни кораци за помоћ детету да 
постане дигитални грађанин, Заштита 
ученика од трговине људима, Приручник за 

Представници 
стручних већа, 
педагог 

Током године Стручно усавршавање 
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превенцију родно заснованог насиља, 
Психолошке кризне интервенције у 
образовно-васпитним установама 

Едукација запослених за рано 
препознавање насилног понашања, 
случајева дискриминације и потенцијалних 
жртви тровине људима(чек листа)- 
Национална платформа „Чувам те“, 
примена приручника Заштита ученика од 
трговине људима 

Стручна 
усавршавања, 
педагог- 
Наставничко веће, 
Тим 

Током године Едукативни семинари 
и стручно усавршавање 
запослених 

Саветодавни рад са родитељима и 
ученицима у циљу развијања толеранције, 
разумевања и прихватања различитости, 
Развијање вредности пријатељства, 
солидарности и колегијалности 
организовањем заједничких активности и 
пружањем подршке ученицима из 
осетљивих група 

Одељењски 
старешина, педагог 

Током године Радионице, трибине, 
предавања, пано, 
презентације 

Обележавање важних датума  сви У току школске 
године 

 

Обележавање Дана мира Ученички парламент, 
сви 

септембар Поруке мира 

Обележавање Међународног дана 
ненасиља 

Ученички парламент, 
сви 

септембар едукација 

Обележавање Дана толеранције Ученички парламент, 
сви 

новембар Поруке, едукација 

Превентивне радионицеи упућивање на 
Националну платформу „Чувам те“: 
Гледање анимираних филмова „Уа 
неправда“ , На основу приручника 
УНИЦЕФ-а Дигитално насиље- превенција 
и реаговање , „Безбедан интернет за целу 
породицу“ – цртани филмови,Учионица 
добре воље,    Ка сигурном и подстицајном 
школском oкружењу, Вршњачка медијација- 
Од свађе слађе, Основац медијатор, Заштита 
ученика од трговине људима... 

Педагог,одељењске 
старешине 

 
У току школске 
године 

Едукација, радионице 

Систематски рад са ученицима који 
испољавају агресивно понашање,  
ученицима који трпе и осталним 
ученсницима посматрачима у оквиру 
појачаног васпитног рада 

Одељењске 
старешине, педагог, 
Тим 

У току школске 
године 

Саветодавни рад, 
радионице 

Оснаживање и подршка породици у 
превенцији и заштити деце од насиља 

Муп,  Центар за 
социјални рад, 
педагог 

У току године спровођење 
промотивних програма 
муп-а: 
-безбедно детињство – 
развој безбедносне 
културе младих 
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Организовање стручних предавања, 
трибина, представа на тему ненасиља, 
безбедности ученика.. Веће укључивање 
родитеља у превентивне и остале 
активности за спречавање свих облика 
насиља – посебно предавања , разговори 
родитеља чија је струка везана за ову 
област, као и родитеља у разрешавању 
конкретних конфликата 

 
Чланови тима, 
предавачи 
стручњаци, МУП, 
Дом здравља, 
родитељи 

 
У току школске 
године 

предавање 

Активности које подржавају развој 
позитивне психосоцијалне климе у школи 

тим за заштиту деце 
од насиља, 
злостављања и 
наставници 

У току школске 
године 

Квиз 
знања,караоке,спортск
е активности, Добра 
организација излета, 
посета, екскурзија, 
рекреативне наставе , 
јасно постављени и 
реализовани циљеви 
доприносе смањењу 
свих облика насиља 

Развијање компетенција код наставника за 
имплементацију теме  у редован школски 
програм и едукацију  у оквиру часова 
предметне наставе, Реализација часова са 
имплементираним садржајима: Часови 
српског језика: гледање филмова, обрада 
текстова и књижевних дела предвиђених 
програмом може бити оквир за анализу 
узрока и последица различитих врста 
насиља. Физичко васпитање: Развијање 
спортског понашања такмичара, спортско 
прихватање неуспеха, уважавање разлика у 
физичким способностима,Грађанско 
васпитање: развијање свести о 
равноправности, заједништву, упознавање 
и прихватање права и обавеза и друштвено 
одговорног понашања. Промене стереотипа 
о схватању родне улоге. Наставне јединице 
које су тематски везане за питање насиља у 
друштву биће обрађене кроз филмове који 
су прилагођени узрасту ученика.Верска 
настава: развијање толеранције и 
прихватање различитих вера и 
обичаја.Географија: прихватање и 
уважавање различитости учењем о 
различитим културама и обичајима, 
развијање поштовања етничког идентитета, 
родна равноправност, људска мањинска 
права (организовање дебата, за и против).  

• Историја: развијање осећања сопственог 
идентитета, историја развоја слободе, 
анализа образовања у различитим 
временским периодима, историјски 
споменици и споменици културе (филм, 
презентација, дијалог...).  

Предметни 
наставници и 
учитељи, педагог 

У току године Редовни часови 
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• Биологија: развијање еколошке свести, 
стицање знања о психоактивним 
супстанцама које изазивају болести 
зависности, обука за указивање прве 
помоћи, здрави стилови живота. 

 • Остали наставни предмети, такође, имају 
садржаје који се могу користити у циљу 
превенције и заштите ученика од насиља. 
Активности треба да буду у складу са 
потребама и интересовањима ученика и да 
буду усмерене не само ка сазнању и учењу 
већ и да доприносе квалитетном 
коришћењу слободног времена. 

Промоција ненасилног понашања наставници, ученици, 
педагог, одељењске , 
директор 

У току школске 
године 

избор најбоље 
одељенске заједнице, 
акција најбољи друг, 
подвиг године, дечја 
недеља 

Праћење функционисања унутрашње 
заштитне мреже: Организација дежурства 
наставника са нагласком на појачано 
дежурство у школском дворишту. Дежурни 
наставник, наставник или најближи 
запослени  обавештава одељењског 
старешину о случају; Евидентирање 
догађаја   од стране присутног запосленог 
након чега се позива родитељ и Тим 
разматра ситуацију и уједно отпочиње 
процедура појачаног васпитног рада и 
предузамање мера и активности у 
зависности од процењеног нивоа. 

Одељењски старешина реагује одмах 
уколико уочи случајеве насиља, учествује у 
процесу заштите, обавештава и сарађује са 
родитељима/законским заступницима 
ученика, ссарађује са Тимом и прати ефекте 
предузетих мера. 

Тим покреће процес заштите ученика, 
реагује одмах, пружа помоћ и подршку деци 
/ ученицима, наставницима, разматра случај 
(2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите, 
обавља консултације, предлаже заштитне 
мере, прати ефекте предузетих мера, по 
потреби, сарађује са другим установама; 
евидентира случај. 

Помоћно-техничко особље прекида насиље, 
уочава и пријављује случајеве насилног 
понашања. Упознаје се са резултатима 
анкете о насиљу у школи. 

Ученици уочавају случајеве насилног 
понашања, траже помоћ одраслих, 
пријављују одељенском старешини, за теже 
случаје консултују чланове школског Тима, 

Чланови тима У току школске 
године 

Анализа 
документације, анализа 
предложених мера и 
њихове реализације, 
анализа поштовања 
процедура 
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учествују у мерама заштите 

 

 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКИМИНАЦИЈЕ 
 
Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређења угледа, части или достојанства личности прописуjе се поступање 
установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења 
превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, 
одраслог, родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у 
установи, органа и тела установе и друга питања од значаjа за заштиту од 
дискриминациjе.  
 
Правилником прописуjе се и поступање установе када се посумња или утврди вређање 
гледа, части или достоjанства личности у установи, начини спровођења превентивних 
и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите и 
друга питања од значаjа за заштиту. 
Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања  
прописуjу се ближи критериjуми за препознавање облика дискриминациjе у 
установама образовања и васпитања  од стране запосленог, детета, ученика или трећег 
лица.  
Под трећим лицем, у смислу овог правилника подразумева се лице коjе на посредан 
или непосредан начин учествуjе или утиче на процес образовања и васпитања (члан 
управног одбора, члан школског одбора, школски полицаjац, просветни инспектор, 
просветни саветник, аутор уџбеника, издавач и др.). 
ПОЈАМ И ОБЛИЦИ 
 
Под дискриминациjом, односно дискриминаторним понашањем, у смислу Закона и 
Правилника  подразумева се понашање коjим се на непосредан или посредан, отворен 
или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неjеднако поступа, односно 
врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у 
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска 
лица, а коjи се заснива на раси, боjи коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, 
расељеног лица, националноj припадности или етничком пореклу, jезику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалноj ориjентациjи, имовном 
стању, социjалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, 
здравственом стању, сметњи у развоjу и инвалидитету, брачном и породичном статусу, 
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 
другим организациjама и другим стварним, односно претпостављеним личним 
своjствима, као и по другим основама утврђеним законом коjим се прописуjе забрана 
дискриминациjе. 
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ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ 
ПОНАШАЊА  У ОБРАЗОВАЊУ (Интервенција) 

Установа поступа у складу са Правилником увек када jе учесник у образовању 
дискриминисано лице, извршилац дискриминациjе, односно сведок.  

Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добиjе: опажањем, на 
основу сумње или информациjе да се дискриминациjа припрема, догађа или се 
догодила. Информациjа може да се добиjе непосредно – усмено, у писаном облику, 
коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника 
у образовању или посредно – од његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих лица 
као сведока, као и на основу анонимне приjаве.  

Редослед поступања у интервенциjи зависи од тога да ли се дискриминаторно 
понашање припрема, догађа или се догодило.  

Редослед поступања у интервенциjи jе следећи:  

1) Проверавање добиjене информациjе да се дискриминаторно понашање припрема 
или се догодило обавља се прикупљањем информациjа – директно или индиректно. 
Циљ проверавања информациjе jесте утврђивање одлучуjућих чињеница на основу 
коjих се потврђуjе или одбацуjе сумња на дискриминаторско поступање. Током 
прикупљања информациjа поштуjу се принципи утврђени Конвенциjом и правила коjа 
се примењуjу у поступцима у коjима учествуjе малолетно лице – дете и ученик.  

Установа проверава сваку информациjу о дискриминаторном понашању прегледом 
видео записа, уколико установа има електронски надзор над простором, анонимном 
анкетом учесника у образовању и на други начин примерен облику и врсти 
дискриминаторног понашања.  

Када родитељ приjави директору непримерено понашање запосленог према његовом 
детету, директор поступа у складу са Законом.  

У случаjу непотврђене сумње дискриминаторног понашања, поjачава се васпитни рад и 
прати понашање учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за 
заштиту предузимаjу мере и активности за повреду законске забране дискриминациjе.  

2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника jесте обавеза 
свих запослених у установи, а нарочито наjближег присутног запосленог, дежурног 
наставника, односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све 
активности, раздвоjи и смири учеснике.  

У случаjу да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно 
понашање зато што jе сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког 
насиља, одмах ће тражити помоћ.  

Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, 
затражиће се пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање 
полициjе и центра за социjални рад.  

Смиривање учесника подразумева, наjпре, одвоjене разговоре са извршиоцем 
дискриминациjе и са дискриминисаним лицем, а ако се процени да jе могућ, без 
опасности по наставак сукоба, и заjедно учесницима и родитељима.  
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3) Обавештавање и позивање родитеља jе обавеза установе. Одмах након 
заустављања сукоба учесника – детета или ученика (као дискриминисаног лица и 
извршиоца дискриминациjе) установа обавештава и позива родитеља на приjављени 
броj контакт телефона. Уколико родитељ ниjе доступан, установа одмах обавештава 
центар за социjални рад.  

4) Прикупљање релевантних информациjа и консултациjе врше се у установи ради: 
разjашњавања околности, анализирања чињеница на што обjективниjи начин, процене 
нивоа дискриминациjе, ризика и предузимања одговараjућих мера и активности, 
избегавања конфузиjе и спречавања некоординисане акциjе. Нивои дискриминациjе, на 
основу овог акта, за учесника у образовању су: први, други и наjтежи – трећи ниво. 
Процену нивоа увек врши тим за заштиту. Да би извршио правилну процену, тим за 
заштиту прикупља све релевантне податке, консултуjе, осим директора, одељењског 
старешину, дежурног наставника, односно васпитача, радника обезбеђења, другог 
запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим за заштиту 
информише родитеље и укључуjе их у поjачан васпитни рад и план заштите од 
дискриминациjе.  

Уколико у току консултациjа у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 
околности не могу са сигурношћу да процене ниво дискриминациjе, као и да одреде 
одговараjуће мере и активности, у консултациjе укључуjу надлежне органе и друге 
организациjе и службе: Министарство – школску управу, центар за социjални рад, 
полициjу, здравствену службу, Повереника и др.  

5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое 
дискриминациjе. План заштите од дискриминациjе сачињава се за конкретну ситуациjу 
сваког од нивоа и за све учеснике – дискриминисано лице, извршиоца дискриминациjе 
и сведоке. План заштите од дискриминациjе зависи од: узраста и броjа учесника, 
облика и нивоа дискриминациjе, последица по лице и колектив и сл.  

План заштите од дискриминациjе садржи: активности усмерене на промену понашања 
и ставова коjи су допринели дискриминаторном понашању – поjачан васпитни рад и по 
интензитету примерен повреди законске забране (интензиван), рад са родитељем, 
васпитном групом, односно одељењском заjедницом, укључивањем ученичког 
парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих 
активности временску динамику; начине коjима ће се обезбедити поновно укључивање 
свих учесника у заjедницу. Мере и активности се предузимаjу укључивањем учесника 
у образовању, усклађене са његовим развоjним могућностима. Када тим за заштиту 
процени да постоjи потреба да се, осим поjачаног васпитног рада или васпитног рада 
коjи у интензитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовно-васпитни рад, 
предложиће тиму за пружање додатне образовне подршке припрему индивидуалног 
образовног плана.  

План заштите од дискриминациjе сачињава тим за заштиту заjедно са одељењским 
старешином,  педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и 
родитељем, а по потреби и са другим надлежним организациjама и службама. У 
припрему плана заштите, када год jе могуће, установа ће укључити представнике 
одељењске заjеднице, односно групе, ученичког парламента, као и учеснике у 
дискриминациjи.  



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
108 

 
 
 
 

План заштите укључуjе и информациjе о мерама и активностима коjе установа 
предузима самостално, у сарадњи са другим надлежним организациjама и службама и 
када друге надлежне организациjе и службе спроводе активности самостално. Када су 
у мере и активности укључене друге организациjе и службе, одређуjу се задаци, 
одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.  

За сваки процењени ниво дискриминациjе директор установе подноси приjаву 
надлежним органима, организациjама и службама и обавештава Министарство – 
надлежну школску управу, у року од 24 сата од догађаjа. Пре приjаве обавља се 
разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полициjа или центар за социjални 
рад процене да тиме може да буде угрожен наjбољи интерес детета и ученика.  

Уколико jе комуникациjа са медиjима неопходна, одговоран jе директор, осим ако 
постоjи сумња или jе утврђено да jе директор извршилац дискриминациjе. У том 
случаjу комуникациjу са медиjима остваруjе председник органа управљања.  

6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски 
старешина,  тим за заштиту и педагог) ради провере успешности, даљег планирања 
заштите и других активности установе. Установа прати понашање учесника у 
образовању коjе jе дискриминисано лице и коjе jе извршилац дискриминациjе, али и 
оних коjи су индиректно били укључени (сведоци).  

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организациjа и служби. 
Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.  

 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

Начин реализације 

Имлементација Програма и  израда 
Акционог плана у превенцији 
дискриминаторног понашања 

Тим за заштиту 
од 
дискриминације
, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

август, 
септембар 

Израда програма и 
акционог плана 

Упознавање 

Информисање Наставничког већа, Савета 
родитеља и Ученичког парламента са 
члановима Тима за заштиту од 
дискриминације , насиља, злостављања и 
занемаривања, планом рада и улогом  тима. 

У школским просторијама и на сајту школе 
истицање информације о саставу Тима и 
корацима/редоследу поступања 
школе у случају дискриминације.  

Тим за заштиту 
од 
дискриминације
, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

септембар Упознавање, 
информисање, 
презентација, истицање 
обавештења у 
школским 
просторијама и на сајту 

Упознавање ученика и родитеља првог 
разреда са Правилником о поступању 
установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или 
достојанства личности; подсећање 
запослених, родитеља и ученика осталих 
разреда на поступање установе у случају 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
одељенске 
старешине, педагог, 
директор 

Септембар 

Током године 

Упознавање 
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дискриминаторног понашања 
Упознавање ученика и родитеља/ 
старатеља са мерама које ће школа  
предузимати са циљем превенције и 
спречавања свих облика дисриминације 
Упознавање свих актера школе са 
садржајем и променама у Правилнику о 
материјалној и васпитно дисциплинској 
одговорности, са Правилником о 
оцењивању, Правилником о понашању у 
школи, Правилником о друштвено-
корисном односно хуманитарним радом, 
Општим и Посебним протоколом о 
поступању у установи у одговору на 
насиље,Правилником о безбедности, 
Правилнико о поступању установе и 
ближим критеријумима...(дискрининација) 
Упознавање родитеља/законских 
заступника, ученика са превентивним и 
интервентним активностима у школи 
путем родитељских састанака, паноа и 
часова одељенског старешине, ГВ, ВН 
током школске године 

 Евидентирање догађаја путем  од стране 
присутног запосленог након чега Тим 
разматра ситуацију и уједно отпочиње 
процедура појачаног васпитног рада 

Евидентирање свих облика 
дискриминаторног понашања , као и 
процедура у случају дискриминације. 

Сви запослени, 
дежурни наставник 
одељењски 
старешина, педагог 

Током године Евентирање, записници 
Тима, формулари 

Праћење израде и спровођења Планова 
појачаног васпитног рада и вођење 
евиденције о томе 
Стално праћење учесталости и облика 
дискрининације- обавезно у Извештају о 
раду школе , са  предлогом мера за 
побољшање 
Праћење ефеката предузетих мера  
Анализа остварених активности и предлог 
плана рада за наредну годину 

 

Тим, педагог, 
одељењски 
старешина 

Током школске 
године 

Праћење, израда 
извештаја 

Формирање Ученичког парламента и 
промовисање његове улоге у превенцији 
дискриминације 

Чланови и 
координатор 

Септембар Трибине, пано, 
презентације 

Обука за чланове Ученичког парламената: 
Интеркултуралност  
Асертивност 

Чланови Ученичког 
парламента уз 
подршку Тима за 
заштиту ученика од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Током школске 
године 

Радионица, предавње 
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Чланови УП  на ЧОС-у преносе знања и 
информације са обуке кроз коју су прошли 

Чланови Ученичког 
парламента и 
Вршњачког тима 

Током школске 
године 

едукација 

Стручно усавршавање из области 
спречавања дискриминације и 
хоризонтално стручно усавршавање: 
представљање наученог са обуке на 
стручним већима- Приручник за 
превенцију родно заснованог насиља, 
Психолошке кризне интервенције у 
образовно-васпитним установама, 
платформа „Чувам те“ 

Представници 
стручних већа, 
педагог 

Током године Стручно усавршавање 

Едукација запослених за рано 
препознавање насилног понашања, 
случајева дискриминације и потенцијалних 
жртви тровине људима(чек листа)‐ 
Национална платформа „Чувам те“, 
примена приручника Заштита ученика од 
трговине људима 

Стручна 
усавршавања, 
педагог- 
Наставничко веће, 
Тим 

Током године Едукативни семинари 
и стручно усавршавање 
запослених 

Активности које подржавају развој 
позитивне психосоцијалне климе у школи 

тим за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
наставници 

У току школске 
године 

Квиз 
знања,караоке,спортск
е активности, Добра 
организација излета, 
посета, екскурзија, 
рекреативне наставе , 
јасно постављени и 
реализовани циљеви 
доприносе смањењу 
свих облика насиља 

Теме за час одељењског старешине и 
превентивне радионице: 
-„Другачији, а исти“ 

- „Прихватање различитости“ 

„Толеранција“ 

Одељењске 
старешине, педагог 

Током школске 
године 

радионице 

Подршка ученицима из осетљивих 
друштвених група. Развијање вредности 
пријатељства, солидарности и 
колегијалности организовањем заједничких 
активности. 

Одељењске 
заједнице, 
одељењске 
старешине 

током школске 
године 

Пружање подршке  

Организовање вршњачке подршке на 
нивоу одељења у учењу за ученике којима 
је подршка потребна 

 
Одељењске 
старешине ученици 

 
током школске 
године 

Вршњачка подршка 

Обележавање Дана толеранције Ученички 
парламент 

 
16.11. 

Поруке, едукација 

Обележавање Међународног Дана људских 
права 

Одељенске 
старешине 

 
10.12. 

едукација 

Обележавање Међународног дана Жена 
темом родна равноправност 

Одељенске 
старешине 7. и 
8.разреда 

8.03. Едукација 
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Промовисање активности на сајту школе  

 

Администратори 
сајта  

током школске 
године 

промоција 

Развијање компетенција код наставника за 
имплементацију теме  у редован школски 
програм и едукацију  у оквиру часова 
предметне наставе, Реализација часова са 
имплементираним садржајима, Наставни 
предмети,  имају садржаје који се могу 
користити у циљу превенције и заштите 
ученика од дисриминације. Активности 
треба да буду у складу са потребама и 
интересовањима ученика и да буду 
усмерене не само ка сазнању и учењу већ и 
да доприносе квалитетном коришћењу 
слободног времена. 

Предметни 
наставници и 
учитељи, педагог 

У току године Редовни часови 

Извештавање о случајевима 
дискриминације и предузетим мерама 
(Наставничко веће, Савет родитеља) 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 
током школске 
године 

Израда извештаја и 
презентација 

Извештавање о реализацији и ефектима АП 

 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

фебруар јун Израда извештаја 

ПЛАН  ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

Циљеви и задаци садржаја програма ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 
ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
Основни циљ је да се за сву децу, ученике наше школе осигурају безбедни и оптимални 
услови за несметан боравак и рад у школи, као и заштита од свих облика насиља, 
злостављања и занемаривања. 

Као саставни део рада, школа мора омогућити деци обавештења о свим питањима у вези с 
пушењем, алкохолом и дрогом као и обука деце у вези са ризицима везаним за игре на срећу 
(спортске кладионице, коцкање…) и компјутерске игре. Посебна пажња треба да се поклони 
последицама узимања дрога и других психоактивних супстанци. Децу треба упућивати на 
све штетне последице и ризике које могу имати на здравственом, психолошком, социјалном 
и економском плану. Едукација деце треба да има за циљ утицај на обликовање пожељних 

ставова и усвајање позитивних облика понашања. 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
112 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 
САДРЖАЈ РАДА/ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ
/ САРАДНИЦИ 

 
           ИСХОДИ 

 
 

1. 

Сарадња са 
установама: 
-Успостављање 
сарадње са МУП 
Палилула- 
укључивање у 
спољашњу 
заштитну мрежу 
-Сарадња са Домом 
здравља 
- Сарадња са 
Саветовалиштем за 
младе 

Међусобна 
комуникација, 
размена 
информација 

Током године Тим за заштиту 
деце од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
директор 
школе, 
чланови 
Тимова из 
других 
институциј
а 

- Остварена сарадња 
са другим 
установама 
организоване су 
радионице и 
трибине од стране 
Тимова из тих 
организација о 
ризицима разних 
облика ризичног 
понашања 

2. 

Стручно 
усавршавање 
наставника у 
школи 

Семинар 
Размена 
искуства 

Током године педагог, 
наставници ГВ, 
одељењске 
старешине 

унапређују се 
вештине 
комуникације 
-унапређују се 
вештине решавања 
сукоба 

 
 
 
 

3. 

Превенције, 
идентификација и 
пријављивање: 
-Превентивне 

активности на нивоу 
одељењске 
заједнице, 
разговори, 
радионице, 
предавања на теме: 
алкохол, дуван, 
дрога, 
организовање 
спортских и 
слободних 
активности у 
школи 
-Идентификација 
ученика са 
проблемима у 
понашању и 
пријављивање 
облика ризичног 
понашањародитељим
а/старатељима 

Анкетирање 
-Разговори 
-Радионице 
-Сарадња са 
МУП-ом 
-Сарадња 
са 
Центром 
за 
социјални рад 
-Сарадња са 
организацијама 

Током године Тим, одељењске 
старешине, 
педагог, 
наставници 
биологије 

-дефинисане су улоге 
и 
одговорности у 
примени процедура и 
поступака 
-благовремено се 
откривају и реагује 
се на ризична 
понашања ученика, 
остварена је 
сарадња са 
родитељима/ 
старатељима 
-реализују се 
активности у 
оквиру 
наставних 
предмета на 
превенцији 
ризичних 
понашања 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Програм предвиђа здравствени надзор и комплетну заштиту здравља ученика коју 
спроводи  лекар специјалиста, педијатар, логопед, неуропсихијатар, дефектолог, 
професор физичког васпитања и  патронажна служба Дома здравља. 
Циљ програмираних мера је континуирано праћење и унапређивање психо-физичког 
развоја личности школског детета и отклањања свих штетних фактора који би на било 
који начин реметили развој деце и омладине у току школовања. 
 Програм ће се спроводити у два вида: 
Превентивна заштита ученика 
Куративна заштита ученика . 
Мере превенције садрже колективну и индивидуалну заштиту ученика кроз 
систематске контролне прегледе, саветовање, предавања у оквиру здравственог 
васпитања и билогије и хуманог односа међу половима,  као и профилактичну заштиту 
– имунизацију. 
Сиситематски прегледи обавиће се према редовном програму Дома здравља и 
усмерени су на проверу раста и развоја, оцењивање целокупног здравственог стања 
ученика, као и предузимање индивидуалних и корективних мера, хабилитације и 
рехабилитације: 
Посебна пажња ће се обратити здравствено-васпитном раду који је прилагођен узрасту 
и полу ученика, а садржаји су усмерени на следеће теме:  
Стварање и неговање хигијенских навика 
Превенција спољних и унутрашњих фактора који угрожавају правилан психофизички 
развој (исхрана-раст и развој деформитета, лична хигијена, пубертет и адолесценција) 
Физиологија пубертета и адолесценције 
Неопходност превенције за ментално здравље 
Значај обавезних вакцинација (најчешћа обољења и њихова превенција) 
Хигијена боравка у школи 
Отклањање деформитета кроз наставу физичког васпитања 
Организовање школе у природи за ученике од првог до четвртог разреда 
Редовна предавања за ученице 6. разреда на тему пубертета у току 2. полугодишта 
Редовни офрамолошки прегледи од стране офталмолога ДЗ „Милутин Ивковић“. 
Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите 
ученика, посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, 
спровођењу редовних систематских лекарских прегледа и вакцинација. 
План превенције употребе дрога  
   – у оквиру наставних активности, развијањем међупредметне компетенције – 
одговорност за сопствено здравље кроз све предмете наставници ће развити ову 
компетенцију доводећи је у везу са исходима свог предмета. Садржаји у вези са 
превенцијом употребе дорга посебно ће се обрађивати у оквиру предмета: свет око нас, 
природа и друштво, физичко и здравствено васпитање, биологија, грађанско 
васпитање, хемија, као и у оквиру српског језика, страних језика, историје, географије, 
ликовне културе и изборних предмета. 
   – у квиру ваннаставних активности и секција где ће ученици проводити време 
развијањем личних потенцијала и јачањењем самопоуздања и на тај начин квалитено 
проводити време. 
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   – са ученицима ће се континуирано радити на развијању резилијентности у односу на 
развијање различитих поремаћаја понашања, вештинама одупирања социјалном 
притиску, емоционалној писмености, критичком мишљењу и развоју самопоуздања. 
   – одабир програма, пројеката или активности које нуде друге установе, организације, 
удружења, као и стручњаци, а који су усклађени са међународним стандардима 
превенције. 
 
 
 

Време реализације Активности/теме 
Носиоци реализације и 

сарадници 

током године предавања о репродуктивном 

здрављу 

Дом здравља 

током године систематски прегледи Дом здравља 

током године стоматолошки прегледи Дом здравља 

током године размена информација и  пр.под. Развојно саветовалиште  

 
 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно 
ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 
Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције 
школског спорта, волонтирања и других добротворних акција. 
 
Време 
реализације 

Садржај активности Носилац посла 

 
током године 

 
Акције у сарадњи са Црвеним крстом 
Србије 

 
Одељењске 
старешине 
Стручна служба 

током године 
 

Евиденција социјално угрожених 
породица 

Стручна служба, ОС 
 

током године 
 

Сарадња са локалном самоуправом за 
обезбеђивање средстава за помоћ 
породицама 

Директор, Школски 
одбор 
 

током године 
 

Сарадња са Центром за социјални рад Стручна служба 

октобар, мај и 
током године 
 

Укључивање ученика у реализацију 
излета, екскурзија, посете позоришта, 
биоскопа, музеја ... кроз обезбеђивање 

Директор, Школски 
одбор 
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гратиса  
 

 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, 
као и очување природних ресурса.(упознавање са коришћењем и рационалном 
употребом тих ресурса у области енергетике). Школа доприноси заштити животне 
средине остваривањем програма заштите животне средине - локалним еколошким 
акцијама, заједничким активностима школе, родитеља, односно старатеља и јединице 
локалне самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне 
средине у складу са законом. 
Упознавање ученика са основним еколошким процесима као и одговорност у заштити 
и унапређивању школске и ваншколске средине. Школа спроводи све мере прописане 
законом о рециклажи и електронском отпаду. Остваривање активности има за циљ 
подстицање ученика да чувају, негују, и унапређују естетске, еколошке и хигијенске 
вредности у школи као и вредновање постигнутих резултата. 
- Циљеви и задаци 
Циљ: подстицање и  омогућавање естетско-еколошких и хигијенских опажања, као и 
разумевање и поступање  у процесу стваралачког живљења 
Задаци: 
Развијање сензибилитета у духу естетике и обичаја у сопственој средини 
Развијање свести за вредновање естетике, екологије и хигијене у свакодневном животу 
Развијање одговорности за очување уметничких вредности, културне баштине, 
екологије и хигијене у животном амбијенту 
Развијање свести код ученика о значају естетике, еколошке и хигијенске културе у 
животном амбијенту 
Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 
обухвата следећи садржај: 

Кроз програм Еколошке секције, ученици ће уређивати травне површине у школском 
дворишту. 
Ученици млађих разреда, кроз наставу предмета Природа и друштво, стицаће и 
примењивати знања о заштити животне средине. 
 

Време 
реализације 

Активности/теме 
Носиоци 
реализације и 
сарадници 

октобар, мај 
 
Обележавање дана планете Земље, Дана 
животне средине, Светског дана вода 

наставници, 
ученици 

октобар 
Активности у оквиру екскурзија  наставници, 

ученици 

током године 
„Дрво генерације“  сађење наставници, 

ученици 

мај 
 
Естетско уређење учионица  

наставници, 
ученици 
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током године 
Акција уређења школског дворишта и 
травњака 

наставници, 
ученици, 
родитељи 

јун 
Организовање акције сакупљања старе 
хартије, пет амбалаже и лименки 

наставници, 
ученици 

током године 

 
Уређење паноа по годишњим добима 

наставници, 
ученици 

Обележавање Дана планете Земље  наставници, 
ученици 

Обележавање Светског дана заштите 
животне средине и редовно одржавање 
зелених површина 

наставници, 
ученици 

Развијање еколошке свести ученика наставници 

 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и 
заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о 
питањима од којих зависи развитак школе и све активности које буду безбедне у 
тренутим епидемиолошким околностима. 
Постоје бројне могућности организовања сарадње Школе са локалном средином, 
њеним институцијама културе, разним организацијама, друштвима и слично. 
Сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, у које треба 
упућивати ученике ради задовољавања и развијања сколоности ка уметности или 
уметничком стваралаштву, као и са библиотеком  у  Овчи. 
Сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и похађања 
наставе и успеха ученика. За реализовање спортских активности школа ће сарађивати 
са кошаркашким клубом ,,Беко“, карате клубом ,,Витез“, одбојкашким клубом ,Имлек“ 
и другим спортским организацијама. 
Сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује остваривање 
многих васпитно-образовних циљева и задатака. 
Сарадња са Центром за социјални рад, када су у питању ученици из ризичних средина 
(деца из непотпуних породица, разведених бракова, алкохоличара или болесних 
родитеља). 
Сарадња са Домом здравља Палилула на превенцији и лечењу ученика. Као и 
претходних година тако и у овој школској години школа ће сарађивати са Домом 
здравља ,,Др Милутин Ивковић“. Систематске прегледе, контролне прегледе и 
вакцинацију ученика реализоваће доктори, педијатри, стоматолози, као и медицинске 
сестре у просторијама школе. 
Сарадња са Канцеларијом за младе општине Палилула. 
Сарадња са Свратиштем за децу 
Сарадња са основним школама Палилуле и ШООО „Браћа Стаменковић“ 
Сарадња са Педагошким музејом 
Сарадња са месном црквом Св. Петке и Румунском православном црквом Константин 
и Елена. 
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Сарадња са Центром за културу „Влада Дивљан“ 

 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 
ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 
Сарадња са породицом обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у 
наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око 
безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

Време 
реализације 

Активности/теме 
Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације и 
сарадници 

Tоком године Презентације књига писаца 
разговор, дискусија, 
презентација 

писци, ученици, 
наставници 

Децембар 
Сарадња са Црвеним 
крстом  

акције 
црвени крст, 
ученици и 
наставници 

Tоком године Ликовна радионица радионица 
наставник 
ликовног 

Током године 
Приредбе (Дан школе, 
Школска слава, пријем 
првака...) 

приредба  
наставници, 
ученици 

Током године 
Сарадња са Центром за 
социјални рад 

разговор, допис 
педагог, 
директор 

Током године Сарадња са МУП-ом 
радионице, 
предавања 

педагог, 
директор 

Током године  Сарадња са Домом здравља  

систематски 
прегледи ученика, 
едукативна 
предавања 

педагог, 
директор 

Током године 
Сарадња са Градском 
општином  

предавања  

Током године 
Сарадња са Месном 
заједницом Овча 

акције 
педагог, 
директор, 
наставници 

Током године 

Сарадња са васпитно 
образовним институцијама 
(основне школе, средње 
школе, Факултети 
београдског универзитета, 
предшколске установе) 

размена 
информација, 
обављање стручне 
праксе, предавања, 
стручно 
усавршавање) 

педагог, 
директор 

Током године 
Сарадња са Регионалним 
центром за таленте 

идентификовање и 
упућивање 
талентованих 
ученика 

наставници, 
педагог 
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унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности 
и трајности васпитно-образовних утицаја. Помоћ и подршка родитеља су корисни у 
различитим сегментима остваривања циљева и задатака Школе. Управо због тога 
неопходна је стална сарадња Школе и породице. У овој сарадњи посебну улогу и 
задатке имају одељењске старешине, педагог  и  директор Школе. Та сарадња се 
остварује кроз следеће облике: 
 
Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице 
Одељењски старешина први успоставља контакт са родитељима ученика и има циљ да 
створи предуслове за што ближе и чешће контакте. У тим контактима прикупљају се 
подаци о карактеристикама биофизиолошког, интелектуланог, емоционалног и 
социјалног развоја ученика, сазнања о интересовањима и потребама ученика и 
породичним приликама и условима за рад код куће. Сарадња са родитељима се одвија 
кроз разноврсне активности: 
 родитељски састанци 
- планирају се и реализују на почетку школске године и после сваког класификационог 
периода, а одржавају се и према потреби 
б) групни разговори 
- реализују се према потреби у вези актуелних проблема 
 индивидуални разговори 
- остварују се, пре свега, за време „отворених врата“, која једном недељно има сваки 
одељењски старешина и предметни наставник и Отворени дан школе 
- углавном родитељи сами долазе, а ако постоје посебни разлози, одељењски 
старешина их позива на разговор 
- сарадња  педагога и директора Школе са родитељима одвијаће се током целе школске 
године, а на захтев самих родитеља или по потреби ученика. 
Задатак  педагога је да кроз рад са групама родитеља понуди едукације које ће 
родитељи даље преносити на остале родитеље ученика једног одељења. Они такође 
пружају помоћ одељењском старешини у реализацији родитељских састанака 
(нарочито првих) и припреми за индивидуалне разговоре, а и сами обављају 
индивидуалне или групне разговоре по потреби. Сарадња је нарочито значајна код 
ученика који имају проблема (било у школском напредовању, било у понашању или 
емоционалном стању). 
 
Укључивање родитеља у живот и рад Школе 

На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје родитеље са 
правилима организације рада Школе, календаром рада школе, програмом активности 
часа одељењског старешине и правилницима о дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика и кућном реду. Велики је значај и учешће родитеља у 
активностима Савета родитеља. 
 
а) Отворени дан школе 
У складу са Законом о основном образовању и васпитању, наша школа је дала 
могућност родитељима да присуствују образовно – васпитном процесу у оквиру 
отвореног дана школе. Посете родитеља подлежу следећим правилима: 
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пријава седам дана пре заказаног термина, 
највише три родитеља по одељењу у истом термину, 
родитељи морају бити присутни свих 45 минута, 
родитељи не могу да присуствују писменим задацима и контролним вежбама, 
родитељи не дају коментаре током часа и ни на који начин ометају учитеља или 
наставника у наставном процесу, 
родитељи не смеју да користе мобилни телефон на часу, 
разговор са предметним наставником се води искључиво у термину отворених врата 
тог наставника, 
родитељи обавезно попуњавају евалуациони лист после часа. 
 
б) Остали видови укључивања родитеља у рад Школе 
учешће у остваривању програма ваннаставних активности 
учешће у остваривању друштвено-корисног рада 
организација програма културне и јавне делатности Школе (посебно школских 
свечаности) 
помоћ у уређењу учионица и школског простора 
учешће у самовредновању рада школе 
учешће у другим тимовима  

Активности у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање 
родитељске компетенције и имају социо-едукативни и саветодавни карактер. Сарадња 
са породицом одвија се плански и систематски током целе године укључујући 
породицу у планирање, реализацију и евалуацију те сарадње. Овакав облик сарадње је 
веома сложен и динамичан процес који зависи од креирања заједничког става у 
комуникацији са родитељима. Зато је потребно организовано отварање ове теме у 
школи и прецизно формулисање праваца за сарадњу са родитељима. Да би се што боље 
одговорило потребама деце, породице и средине сарадња се реализује применом и 
комбинацијом различитих облика сарадње: 
 

Време 
реализације 

Активности/теме Начин реализације: 
Носиоци 
реализације и 
сарадници 

 Прва недеља 
септембра 
Током године 

 Сарадња на прикупљању 
података: 
о изјашњавању за изборне 
програме 

о психофизичким 
способностима детета 

о социјалним, здравственим 
и породичним приликама 

о мишљењу и ставовима 

општи родитељски 
састанци, отворена 
врата, групни 
тематски родитељски, 
анкетирање 
родитеља, 
индиректни контакти 
са родитељима 
(телефонски позиви, 
писана 
обавештења...), 
писана комуникација 
(огласна табла, 

Наставници 
Директор 
Педагог 
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родитеља о ВО раду школе- 
ШРП (анкете, скале 
процене...) у оквиру 
самовредновања и 
вредновања рада школе 

 

панои, белешке о 
детету, ученички 
портфолио, извештај 
о дечијем напретку, 
флајери, литература, 
сајт школе 

Током године Партиципација родитеља: 
на уређењу школског 
простора 
у Савету родитеља, 
Школском одбору, 
Стручном активу за 
школско развојно 
планирање 
у  радионицама за 
Грађанско васпитање-за 
родитеље чија деца похађају 
грађанско васпитање 
на родитељским састанцима 
у програмима за наставу у 
природи  и школске излете 
партиципација родитеља у 
изради плана заштите чије 
дете врше насиље или је 
жртва насиља (ИПЗ) 

отворена врата, 
групни тематски 
родитељски, 
анкетирање 
родитеља, 
индиректни контакти 
са родитељима 
(телефонски позиви, 
писана 
обавештења...), помоћ 
у акцијама школе, 
израда наставних 
материјала, 
организација излета, 
наставе у природи, 
писана комуникација 
(огласна табла, 
брошуре, панои, 
белешке о детету, 
ученички портфолио, 
извештај о дечијем 
напретку, брошуре, 
флајери, литература. 

Наставници 
Директор 

Тим за ИОП 
Тим за 

заштиту од 
насиља 

Током године Рад у области педагошко-
психолошког образовања: 
родитеља-старатеља 
даровите деце 
родитеља-старатеља чија 
деца имају проблема у 
развоју учењу и понашању 
родитеља-старатеља деце 
предшколског узраста 
упознавање родитеља –
старатељ а у  реформама у 
образовању,  са уписном 
политиком школа 
упознавање са увођењем 
инклузивног образовања 

отворена врата, 
индиректни контакти 
са родитељима 
(телефонски позиви, 
писана 
обавештења...), 
писана комуникација 
(огласна табла, 
брошуре, панои, 
белешке о детету, 
ученички портфолио, 
извештај о дечијем 
напретку, брошуре, 
флајери, литература. 

 

Наставници 
Директор 

Рачуноводство 
Секретар 

Тим за 
заштиту од 

насиља 
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упознавање са 
остваривањем Програма 
заштите ученика од насиља 

Током године формирање кутка за 
родитеље 

Израда паноа педагог 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 
 

1. РАЗРЕД 
НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 

НАЗИВ УЏБЕНИКА 
АУТОР 

ИЗДАВАЧ 

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Буквар за први разред основне школе; 
Душка Милић, Татјана Митић 

Нови Логос 

Наставни листови уз Буквар за први разред основне 
школе; 

Душка Милић, Татјана Митић 
Читанка за први разред основне школе; 

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић 
MATEMATIKA Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред 

основне школе; 
Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 

Нови Логос 

СВЕТ ОКО НАС СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, 
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); 

ЉиљаСтокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков 
Симић 

Нови Логос 

ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

ALEX ET ZOE, француски језик за први разред основне 
школе, прва година учења; уџбеник са електронским 

додатком 

Колет Самсон 

Дата Статус 
д.о.о. 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 1, уџбеник  за први разред основне 
школе; 

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 

Нови Логос 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне 
школе; 

Милутин Мићић, Гордана Мићић 

Нови Логос 

  
 

 

2. РАЗРЕД 
НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 

НАЗИВ УЏБЕНИКА 
АУТОР 

ИЗДАВАЧ 

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други 
разред основне школе 

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић 
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Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други разред 
основне школе  
Јелена Срдић  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Логос 
 
 
 

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе  
Душка Милић, Татјана Митић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и 
књижевности за други разред основне школе  

Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо 
 
МАТЕМАТИКА 

Математика 2, уџбеник за други разред основне 
школе (из четири дела); 

Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић 
 
СВЕТ ОКО НАС 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне 
школе; 

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков 
Симић 

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне 
школе; 

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков 
Симић 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне 
школе 

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 
ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне 
школе; 

Милутин Мићић, Гордана  Мићић 
 
ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Alex et Zoé, француски језик за први и други разред 
основне школе, прва и друга година учења  

Colette Samson 

 
Дата Статус 

д.о.о. 
 
ДИГИТАЛНИ 
СВЕТ (додатно 
наставно 
средство) 

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне 
школе; Јован Јовановић, Марина Ињац, Стефан 
Поповић 

 

Нови Логос 

  
 
 

3. РАЗРЕД 
НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 

НАЗИВ УЏБЕНИКА 
АУТОР 

ИЗДАВАЧ 

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

У свету речи – Читанка за српски језик за трећи 
разред;  

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић 

 
Нови Логос 

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за трећи разред; 
Јелена Срдић  

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и 
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књижевности за трећи разред;  
Наташа Станковић Шошо; Јелена Срдић 

 
МАТЕМАТИКА 

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне 
школе (из четири дела); Сенка Тахировић Раковић; Ива 

Иванчевић Илић, 

 
Нови Логос 

 
ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска за трећи 
разред (уџбенички комплет); Андријана Шикл Ерски, 

Марина Мунитлак 

 
Нови Логос 

 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред; Драгана 
Михајловић Бокан, Марина Ињац 

 
Нови Логос 

 
ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Alex et Zoé et compagnie 2, француски језик за трећи 
разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска са ЦД-ом); 
 Колет Самсон 

Дата Статус 
д.о.о. 

 
ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред;  
Милутин Мићић, Гордана Мићић 

 
Нови Логос 

 
  

 

 
4. РАЗРЕД 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 

НАЗИВ УЏБЕНИКА 
АУТОР 

ИЗДАВАЧ 

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Читанка 
Зорица Цветановић, Даница Килибарда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„БИГЗ 
школство” 

 
 

Граматика 
Мирјана Стакић, Александра Ивезић 

Радна свеска уз Читанку, 
Зорица Цветановић, Даница Килибарда 

 
 
МАТЕМАТИКА 

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне 
школе 

Сања Маричић 
Математика 4, радна свеска за четврти разред 

основне школе 
Сања Маричић 

 
ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

Природа и друштво 4 за четврти разред основне 
школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић 
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МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред 
основне школе 
Мила Ђачић 

 
ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Alex et Zoé et comapgnie 3, француски језик за 
четврти разред основне школе; четврта година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт 

диск) 
Colette Samson 

 
Дата Статус 

д.о.о. 

 
ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред 
основне школе 

Кристинка Селаковић, Милош Ђорђевић 

 
„БИГЗ 

школство” 
 
 

5. РАЗРЕД 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАЗИВ УЏБЕНИКА 

АУТОР 
ИЗДАВАЧ 

 
 
 
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне 
школе; 

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 

 
 
 
 
 

Нови Логос 

Језичко благо, граматика за пети разред основне 
школе; 

Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо,, 
Бошко Сувајџић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и 
књижевности за пети разред основне школе, Наташа 
Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић, Бошко 

Сувајџић 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 5 за пети разред основне школе; 
Маја Обрадовић 

БИГЗ 

ИСТОРИЈА Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима 
за пети разред основне школе; 

Душко Лопандић, Ивана Петровић 

Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; 
Марко Јоксимовић 

Нови Логос 

 
 
 
МАТЕМАТИКА 

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;  
Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

Klett 

Математика, збирка задатака за пети разред основне 
школе; 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, 
Сања Милојевић 

БИОЛОГИЈА Биологија 5, за пети разред основне школе; 

Дејан Бошковић 
БИГЗ 

ТЕХНИКА И 
ТЕНОЛОГИЈА 

Техника и технологијаза пети разред основне школе, 
уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско 

моделовање, електронски додатак); 

Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов 

Нови Логос 
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ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред 
основне школе, 

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић 

 
БИГЗ 

ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

IMAGES DE FRANCE, француски језик за пети 
разред основне школе, пeта година учења, уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) 
Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска 

 
ЈП Завод за 
уџбенике 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК GET TO THE TOP 1, енглески језик за пети разред 
основне школе, прва година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) 
Х. Мичел, МарилениМалкогиани 

 
Дата Статус 

д.о.о. 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; 

Сања Филиповић 
 

Klett 
 

 
 

6. РАЗРЕД 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАЗИВ УЏБЕНИКА 

АУТОР 
ИЗДАВАЧ 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност 
за шести разред основне школе  

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић 

 
 

Нови Логос 
Дар речи, Граматика српског језика за шести разред 

основне школе  
Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-

Иљукић  
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и 

књижевности  
Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана 

Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне 
школе; 

Маја Обрадовић 

БИГЗ 
школство 

ИСТОРИЈА Историја 6 ‒ уџбеник са одабраним историјским 
изворима за шести разред основне школе; 

Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски 

БИГЗ 
школство 

ГЕОГРАФИЈА Географија за шести разред основне школе; 
Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић 

НОВИ 
ЛОГОС 

 
 
ФИЗИКА 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; 
Катарина Стевановић, Марија Крнета 

 
 

БИГЗ 
школство 

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским 
вежбама и решењима за шести разред основне школе 
Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић 

 Математика, уџбеник за шести разред основне школе  
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МАТЕМАТИКА 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић  
 

Klett 
Математика, збирка задатака за шести разред основне 

школе; 
Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања 

Милојевић 
БИОЛОГИЈА Биологија за шести разред основне школе  

Дејан Бошковић 
БИГЗ 

школство 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Техника и технологија 6, за шести разред основне 
школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско обликовање) 
Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија 

Бокан  

 
НОВИ 

ЛОГОС 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство за шести разред 
основне школе  

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић 

 
БИГЗ 

школство 
 
ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Nouveau Pixel 3,  француски језик за шести разред 
основне школе, шеста година учења; 

уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска, ДВД) 

Аутор уџбеника: Colette Gibbe; аутор радне свеске: 
Patricia Robert 

 
DATA 

STATUS 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Get to the Top 2, енглески језик за шести разред 
основне школе,  друга година учења; 

уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска са ЦД-ом) 

H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni 

 
DATA 

STATUS 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне 
школе; 

Миливоје Мишко Павловић 

 
БИГЗ 

школство 

 
 

7. РАЗРЕД 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАЗИВ УЏБЕНИКА 
АУТОР 

ИЗДАВАЧ 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Уметност речи, Читанка за седми разред;  
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 

 
 
 

Нови Логос 
Дар речи ‒ Граматика српског језика за седми разред;  

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез 
Иљукић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и 
књижевности за седми разред;  

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана 
Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред;  БИГЗ 
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Марија Брајковић школство 
ИСТОРИЈА Историја 7 ‒ уџбеник са одабраним историјским 

изворима за седми разред;  
Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски 

БИГЗ 
школство 

ГЕОГРАФИЈА Географија 7; уџбеник за седми разред; 
 Дејан Шабић ,Снежана Вујадиновић 

Нови Логос 

 
 
ФИЗИКА 

Физика 7, уџбеник за седми разред;  
Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић 

 
 

БИГЗ 
школство 

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама 
и решењима за седми разред;  

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић 
МАТЕМАТИКА Математика, уџбеник за седми разред;  

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 
 

KLETT 
Математика, збирка задатака за седми разред; 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, 
Ненад Вуловић 

БИОЛОГИЈА Биологија 7, уџбеник за седми разред; Дејан Бошковић БИГЗ 
школство 

ХЕМИЈА Хемија 7, уџбеник за седми разред;  
Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 

 
Нови Логос 

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми 
разред;  

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Техника и технологија за седми разред, уџбенички 
комплет (уџбеник и збирка материјала за 

конструкторско моделовање са упутством);  
Аутори уџбеника: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, 

Иван Палинкаш;  
Аутори збирке материјала: Иван Ђисалов, Драган 

Урошевић 

 
 

Нови Логос 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство 7;  уџбеник за седми 
разред;,  

Зорица Прокопић, Јелена Пријовић 

БИГЗ 
школство 

ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред 
основне школе, седма година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска); аутор 
уџбеника Colette Gibbe; аутор радне свеске: Patricia 

Robert 

Дата Статус 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Get to the Top 3, енглески језик за седми разред 
основне школе, трећа година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт 
диск); H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni 

Дата Статус 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред; Миливоје 
Мишко Павловић 

БИГЗ 
школство 

 
 
 

8. РАЗРЕД 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАЗИВ УЏБЕНИКА 
АУТОР 

ИЗДАВАЧ 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне 
школе 

Наташа Станковић-Шошо 

 
Нови Логос 

 
„Дар речи”, Граматика српског језика за осми разред 

основне школе 
Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-

Иљукић, Светлана Вулић  
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и 

књижевности за осми разред основне школе 
Наташа Станковић-Шошо, Слађана Савовић, Јелена 
Срдић,  Драгана Ћећез-Иљукић, Светлана Вулић 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне 
школе  

Марија Брајковић 

БИГЗ 
школство 

ИСТОРИЈА Историја 8, уџбеник са одабраним историјским 
изворима за осми разред основне школе 

Урош Миливојевић, Зоран Павловић, Весна Лучић 

БИГЗ 
школство 

ГЕОГРАФИЈА Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе 
Тања Плазинић 

KLETT 

ФИЗИКА Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе  
Јелена Радовановић, Владан Младеновић 

 
БИГЗ 

школство Физика 8, збирка задатака са лабораторијским 
вежбама за осми разред основне школе 

Јелена Радовановић, Владан Младеновић 
МАТЕМАТИКА Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 
 
 

KLETT Математика 8, збирка задатака за осми разред 
основне школе са Решењима уз збирку задатака за 

осми разред основне школе 
Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 
БИОЛОГИЈА Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе 

Дејан Бошковић 
БИГЗ 

школство 
ХЕМИЈА Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе 

Татјана Недељковић 
 

Нови Логос 
Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за осми разред основне школе  
Татјана Недељковић, 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Техника и технологија 8, за осми разред основне 
школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско моделовање са упутством) 
Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић 

 
KLETT 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми 
разред основне школе 

Зорица Прокопић, Јелена Пријовић 

БИГЗ 
школство 
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ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Merci 4, француски језик за осми разред основне 
школе, први страни језик, осма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са мултимедијалним 
ДВД-ом и радна свеска) 

S. Champagne, I. Rubio, E.F. Ruiz, A.C.Couderc 

 
DATA 

STATUS 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Get to the Top English 4, енглески језик за осми разред 
основне школе, други страни језик, четврта година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 
компакт диск) 

H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni 

DATA 
STATUS 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне 
школе 

Јован Глигоријевић 

БИГЗ 
школство 

 
 

ПРАЋЕЊЕ  И  ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  ШКОЛЕ 
   Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено 
сагледавање нивоа и квалитета реализације свих радних задатака. Критичким 
сагледавањем остварености планираног вршиће се евентуалне корекције и предузимати 
мере за оптималну реализацију свих планираних задатака. Процес праћења започиње 
усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се вршити током целе године. Сви 
носиоци планирања биће укључени у процес остваривања радних задатака, као 
својеврстан облик самоконтроле. Основни видови праћења су:  
а) Квантитативно остваривање предвиђеног плана за поједине активности;  
б) Вредновање квалитета постигнутих резултата. 
   Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за 
циљ да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, 
процес праћења има за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у 
позицију критичког преиспитивања сопственог рада. Кроз праћење се остварује 
неопходна контрола, која је у школи још увек нужна, пре свега због могућности 
корекције неоствареног. Основна документација за остваривања праћења Годишњег 
плана рада (оперативни и глобални планови, дневници рада, припреме за рад, 
периодични и годишњи извештаји, књиге дежурстава и евиденција и сл.) обавезна је за 
рад школе. 
 
ПРЕДМЕТ:  ПРАЋЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
 

РБ САДРЖАЈ 
НАЧИН 

ИЗВРШЕЊА 
ОРГАНИ КОЈИ 

ПРАТЕ ИЗВЕШТАЈ 
1. Извршавање послова и радних 

задатака директора, посебно 
педагошко - инструктивног рада 

Анализа извештаја Школски одбор, 
Просветна инспекција 

 
2. 

Извршавање послова и радних 
задатака стручног сарадника 
(педагог) 

Непосредан увид у 
рад и праћење, 
дневник рада 

Директор школе 



Годишњи план рада  ОШ „Краљица Марија“ за школску 2021/2022. годину 

 

 
130 

 
 
 
 

3. Остваривање послова и радних 
задатака секретара школе, шефа 
рачуноводства, домара у складу са 
актима и плановима рада  

Непосредан увид у 
рад и праћење, 
дневник рада 

Директор школе 

4. Извршавање послова наставника у 
вези са остваривањем свих видова 
образовно – васпитног рада са 
ученицима и свих планираних 
радних задатака 

Непосредним 
увидом у 

реализацију 
постојеће 

документације, 
анализа извештаја 

Директор школе, 
педагог, рук.раз.већа, 

струч.акт. и     
одељењске старешине 

5. Одржавање хигијене у школи и 
обављање других послова који се 
односе на рад чистачица 

Непосредним 
увидом у рад и 

вођење евиденције 

Секретар и домар 

 
 
 
ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН: 
 
1. 40часовна радна недеља 
 
2. Оперативни план основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног 
рада, који је достављен Школској управи до 30. 08. 2021. године,  
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