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2. У В П Д 
 

2.1. ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ РАДА  
 
ПРИ ИЗРАДИ ГПДИШОЕГ  ПЛАНА  РАДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/22.  ГПДИНУ, НПСИПЦИ ППСЛПВА ИЗРАДЕ 
ИСТПГ ПРИДРЖАВАЋЕ СЕ СЛЕДЕЋИХ ДПКУМЕНАТА:  
 

На пснпву шлана 119. ст.1 ташка 2. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 
(«Сл.гласник РС» брпј 88/2017, 27/2018-др-закпн и 10/2019, 6/2020 ),и  са седищтем у Бајинпј Бащти, 
Шкплски пдбпр OШ «Свети Сава»  је на седници дана 15.09.2021. гпдине 

 

ГПДИШОИ ПЛАН  РАДА ПШ“СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА  
ЗА ШКПЛСКУ 2021/ 2022. ГПДИНУ 

 
1.УВПД 

1.1.Пплазне пснпве рада 
 

Гпдишои план  рада се темељи на : 
1. Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (« Сл.гласник РС « бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018-
др.закпн,10/2019/; 
2. Закпн п oснпвама система пбразпваоа и васпитаоа («Сл.гласник РС»бр. 88/2017 и 27/2018 – 
др.закпн , 10/2019,6/20); 
3. Правилник п плану наставе и ушеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и прпграму 
наставе и ушеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа („ Прпсветни гласник РС“ бр. 
10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1);  
4. Правилник п прпграму наставе и ушеоа за други разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
("Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021.) 
5. Правилник п прпграму наставе и ушеоа за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
("Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020 и 5/2021.) 
6. Правилник п прпграму наставе и ушеоа за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
(Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", 
бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020 и 5/2021.) 
7. Правилник п дппуни Правилника п прпграму наставе и ушеоа за шетврти разред пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа (Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", 
бр. 7/2021 пд 26.8.2021. гпдине, а ступип је на снагу 27.8.2021.) 
8. Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и напредпваоу у зваоа наставника, васпиташа и 
струшних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017 и 48/2018); 
9. Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника кпји извпде пбразпвнп-васпитни рад из 
избпрних предмета у пснпвнпј щкпли / "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021). 
10. Правилник п нпрми шаспва неппсреднпг рада са ушеницима, наставника и струшних сарадника и 
васпиташа у пснпвнпј щкпли („ Прпсветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 
11. Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Службени гласник РС", 
бр. 34 пд 17. маја 2019, 59 пд 22. априла 2020, 81 пд 5. јуна 2020.) 
12. Правилник п дпзвпли за рад наставника и струшних сарадника („Сл. гласник РС“ бр.22/05 и 51/08, 
88/15, 105/15 и 48/16.) 
13. Правилник п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве кпја пбавља делатнпст 
пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа („Сл. гласник РС“ бр. 45/2018 45 пд 13. јуна 2018, 106 пд 7. августа 
2020, 115 пд 11. септембра 2020.) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

5 

                                                                                                                                                                   

14. Правилник п нпрмативима щкплскпг прпстпра, ппреме и наставних средстава у пснпвнпј щкпли („ 
Прпсветни гласник РС“бр. 4/90); 
15. Правилник п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое ("Службени гласник РС", бр. 46 пд 26. јуна 2019, 104 пд 31. јула 2020.) 
16. Статут Пснпвне щкпле „Свети Сава“ Бајина Бащта 
17. Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план, оегпву 
примену и вреднпваое ("Службени гласник РС", брпј 74 пд 5. пктпбра 2018.) 
18. Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци детету, ушенику и 
пдраслпм ("Службени гласник РС", брпј 80 пд 24. пктпбра 2018.) 
19. Правилник п прпграму заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („ Прпсветни 
гласник РС“бр. , 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018 и 3/2021) 
20. Дппуну Каталпга учбеника за пети и щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа „Службени 
гласник РС – Прпсветни гласник”, бр. 2/19, 9/19 и 2/2021)  
21. Каталпг учбеника за шетврти и псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа / Каталпг је 
пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 2/2021 пд 24.3.2021. гпдине 
22. Каталпг учбеника за трећи и седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа / Каталпг је 
пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 2/2021 пд 24.3.2021. гпдине); 
23. Правилник o дппунама Правилника п степену и врсти пбразпваоа наставника и струшних 
сарадника у пснпвнпј щкпли ("Службени гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 2/2021)  
24. Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника и струшних сарадника у пснпвнпј щкпли 
(Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/
2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). 
25. Правилник п стандардима квалитета рада пбразпвнп-васпитних устанпва („Сл. гласник РС“ 
14/2018 ).  
26. Правилник п прпграму свих пблика рада струшних сарадника ( Правилник је пбјављен у 
"Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2012 пд 19.6.2012. гпдине. Дана 12.8.2021. 
гпдине престап да важи у делу кпји се пднпси на пблике рада струшних сарадника у предщкплскпј 
устанпви - види: шл. 4. Правилника - 6/2021.) 
27. Правилник п струшнп-педагпщкпм надзпру („Сл. гласник РС“, бр.87/2019)  
28. Правилник п вреднпваоу квалитета рада устанпва („Сл. гласник РС“, бр.10/2019.)  
29. Правилник п календару пбразпвнп-васпитнпг рада oснпвне щкпле за щкплску 2021/2022. гпдину ( 
Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2021 пд 29.6.2021. 
гпдине, а ступип је на снагу 6.7.2021.) 
30. Правилник п ппщтим стандардима ппстигнућа за крај пбавезнпг пбразпваоа („Пр. гласник“ бр. 
2/2010)50/2013, 115/2013;  
31. Правилник п садржају и нашину впђеоа евиденције и издаваоу јавних исправа у пснпвнпј щкпли 
(„Сл. гласник РС“ бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021 i 85/2021) 
32. Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника кпји извпде пбразпвнп васпитни рад из 
избпрних предмета у пснпвнпј щкпли („Прпсветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013. и 10/2016-275, 
11/2016-552, 2/2017-1, 11/2017-179, 16/2020-22, 3/2021-55 
33.  Правилник п ппщтим пснпвама щкплскпг прпграма (Прпсветни гласник РС бр.5/2004.)  
34. Правилник п стандардима кпмпетенција директпра устанпве пбразпваоа и васпитаоа („Сл. 
гласник РС“, бр.38/2013.) 
35. Правилник п стандардима кпмпетенција за прпфесију наставника и оихпвпг прпфесипналнпг 
развпја („Сл. гласник РС“, Прпсветни гласник РС бр.5/2011.) 
 

За спрпвпђеое пвих пснпва при планираоу пдгпвпрни су: директпр щкпле за закпнитпст рада 
щкпле и Шкплски пдбпр- према пдредбама шланпва Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу и  
Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 
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3.МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИ И ПРПСТПРНИ УСЛПВИ 
 
 

3.1. МАТИЧНА ШКПЛА  

 

Пснпвна щкпла „Свети Сава“ Бајина Бащта   

улица Светпсавска 76 – 31250 Бајина Бащта  

телефпн –фах – 031/862-753- 031-864-278  

E mail: svetosavac@ptt.rs 

 

 Блпк „Б“ у кпме је 8 специјализпваних ушипница, радипница за ТП и кабинет за хемију, 
кабинет за биплпгију, ушипнице пдељеоа за ушенике са сметоама у развпју и свешана сала 
кпја је услед пптребе да свакп пдељеое има свпју ушипницу, претвпрена у класишну 
ушипницу. Намещтај је функципналан, у дпбрпм стаоу, ушипнице су дпбрп ппремљене 
/клупе, табле, карте, слике,кпмпјутер, камера, звушници, графпскпп, дијапрпјекпр и др./ 

 Блпк „А“ кпристе пдељеоа пд првпг дп шетвртпг разреда у две смене. Има 9 матишних 
ушипница. Две пд ушипнице су ппремљене пптребним намещтајем за целпдневну наставу, 
имају интерактивне/паметне табле, лаптпппве, прпјектпре. У пвпм  делу смещтен је кабинет 
физике. Кабинет физике је ппремљен ушилима за физику и кпмпјутерпм, камерпм, 
звушницима.  

 Ушипница прпдуженпг  бправка је такпђе у пвпм блпку. Тп је пријатан  амбијент са  
пдгпварајућим  намещтајем  у кпме су деци на распплагаоу кпмпјутер, ТВ, ДВД, друщтвене 
игре... 

 У блпку „Ц“ налази се следећи прпстпр:;  

 хпл щкпле је ппремљен излпжбеним витринама, панпима и сликама, клупама за прихват  
рпдитеља и пдмпр ушеника /200 м2/; 

 трпезарија је ппремљена функципналнпм ппремпм /стплпви са ултрапаспм и трпезаријске 
стплице такпђе са седищтем и наслпнпм са ултрапаспм за 250 ушеника у смени /204 м2/; 

 кухиоа има савремене уређаје за припрему хране. Ппрема је у дпбрпм стаоу; 

 магацин  кухиое има щест прпстприја и хпдник са фрижидерима  и пплицама за смещтај 
намирница; 

 прпстприја уз сппртску халу /прпстприја за наставнике, свлшипнице, купатила, пставу за 
реквизите, санитарни швпр, хпдник/. Свлашипнице /мущке и женске/ су ппремљене клупама 
и шивилуцима , кап и пстале прпстприје, имају пптребну ппрему.; 

 Сппртска хала  кпја је саграђена уз щкплу и сппјена прпстпријама уз сппртску халу за наставу 
физишкпг васпитаоа /није власнищтвп щкпле, али је щкпла кпристи/; 

 Кабинет за музишку културу; 

 Кабинет за ликпвну културу и стране језике  са припремним прпстпријама за наставнике 
дпбрп су ппремљени пдгпварајућим намещтајем и наставним средствима. Кабинет за 
ликпвну културу има стплпве за ликпвнп са вијкпм, щтафелаје, витрине, панпе и сл. Кабинет 
за стране језике има: слике, панпе и др;  

 Библиптека  има пптребан инвентар /пплице за коиге, витрине, стплице и стплпве за смещтај 
и издаваое коига и шитапницу. Све је функципналнп и пшуванп., Ту је  и кпмпјутер за  
пптребе ушеника;  

o Инфпрматишки кабинети – ппремљени адекватним намещтајем, рашунарскпм 
ппремпм пд 30 рашунара; 

 Ушенишки парламент  

 Прпстприја за пријем рпдитеља; 

 Стпматплпщка амбуланта; 

mailto:svetosavac@ptt.rs
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 Канцеларије: директпра, секретара, ппмпћника директпра/ сада служи за пдлагаое 
технишких уређаја/, рашунпвпдства, наставнишка канцеларија, а све су ппремоене 
кпмпјутерпм, звушницима, щтампашима; 

 Канцеларија педагпга и канцеларија психплпга; 

 Чајна кухиоа. 
 

Схпднп  Струшнпм упутству Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја за 

прганизпваое и пствариваое наставе у щкплскпј 2021/22. за свакп пдељеое /групу/ је 

пдређена ушипница у кпјпј се пстварују шаспви наставе. 

 

 

3.2. ИЗДВПЈЕНА ПДЕЉЕОА  
 

1. Издвпјенп пдељеое Перућац 
 
Извпјенп пдељеое Перућац – Перућац – телефпн 031-859-076.  
Има један щкплски пбјекат, кпји се састпји из старпг дела саграђенпг 1934 гпдине /са 2 ушипнице, 
кухиое, хпдника, санитарнпг швпра и двпспбнпг  службенпг стана и – нпвпг дела са 6 ушипница, 
наставнишкпм канцеларијпм, пставпм и хпдникпм. Саграђен је 1961 гпдине. За наставу  трећег и  
шетвртпг разреда кпристи се ушипница кпја је ренпвирана. Измеоена је и стпларија у хпдницима 
на првпм спрату.  

 
 

3.3. ППРЕМЉЕНПСТ ШКПЛЕ 
 
3.3.1. Ппремљенпст щкпле наставним средствима и ппремпм у пднпсу на важеће нпрмативе пп 
предметима 
 
Ппремљенпст ушипница нижих разреда 
 

Учипница Прпценат ппремљенпсти 

IV-3 90% 

I -2 и  IV-1 90% 

I-3 и  IV-2 90% 

I-4  (целпдневна нас.)                            100% 

I - 1 80% 

III -1 80% 

II- 3 (целпдневна нас.) 100% 

II–2 и III -3 80% 

II–1 и III -2 80% 

ИП Перућац 80% 

Прпдужени бправак 80% 

Пдељеое за ушенике са сметоама у 
развпју 

90% 

 
Ппремљенпст кабинета пп предметима 
 

Кабинет Прпценат ппремљенпсти 

Кабинет српскпг језика бр.1 90% 

Кабинет српскпг језика бр.2 90% 

Кабинет српскпг језика бр.3 90% 

Кабинет енглескпг и рускпг језика 80% 
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Кабинет енглескпг и немашкпг језика 80% 

Кабинет математике бр.1 90% 

Кабинет математике бр.2 90% 

Кабинет математике бр.3 90% 

Кабинет технишкпг  и инфпрматишкпг васпитаоа 85% 

Кабинет гепграфије 90% 

Кабинет хемије 80% 

Кабинет биплпгије 80% 

Кабинет истприје 90% 

Кабинет физике 80% 

Кабинет ликпвнпг васпитаоа 100% 

Кабинет музишкпг васпитаоа 85% 

Библиптека  100% 

Кабинет инфпрматике 1 и 2 100% 

Фискултурна сала 90% 

        
Шкпла распплаже и са 4 интерактивне табле.   У претхпднпј щкплскпј гпдини прпдужени бправак је 
ппремљен прпјектпрпм, ТВ-пм, прпјекципним платнпм, табуреима , радипнишарским стплпвима и 
стплицама, леjзи-бег фптељицама. 
 

 
3.4  ПЛАН УНАПРЕЂЕОА МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИХ УСЛПВА РАДА  
 
-Спрпвпђеое прпцедуре за дпбијаое упптребне дпзвпле 
- Замена крпвне кпнструкције  
- Изградоа дренажнпг канала блпка А 
- Уређеое щкплскпг двприщта – уградоа нпвих паркпвских клупа, уређиваое терена      (гплпви, 
кпщеви, исцртаваое терена, нанпщеое меке ппдлпге) 
-Рекпнструкција унутращое расвете и впдпвпдне инсталације 
- Замена сппљащое и унутращое стпларије, парцијалнп пп блпкпвима  
- Санација улазнпг степенищта у ИП Перућац 
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4. КАДРПВСКИ УСЛПВИ РАДА 

 
 

4.1. НАСТАВНИ  КАДАР (наставници и стручни сарадници) 
 

Редни 
бр. 

Презиме и 
Име 

Врста 
ст.спреме 

Предмет кпји 
предаје 

Г.р. 
стаж
а 

Лиценца % анг. 
У 
шкпли 

% ангаж. У  
другпј  
шкпли 

1.  Иванпвић 
Јелена 

Прпфеспр 
српскпг 

Српски језик и 
коижевнпст 

9 да 100  

2.  Јпванпвић 
Мирјана 

Наставник 
српскпг 

Српски језик и 
коижевнпст 

25 да 111,11  

3.  Савељић 
Биљана 

Прпфеспр 
српскпг 

Српски језник 
и коижевнпст, 
Грађанскп 
васпитаое 

19 да 99,44  

4.  Драгпјлпвић 
Ана 

Прпфеспр 
енглескпг 

Енглески језик 34 да 100  

5.  Ђурић Татјана Прпфеспр 
енглескпг 

Енглески језик 22 да 103,33  

6.  Иванпвић 
Драгана 

Прпфеспр 
щпанскпг 
језика 

Шпански језик  
Немашки језик 

5 не 11,11  

7.  Маркпвић 
Славица 

Прпфеспр 
енглескпг 

Енглески језик 18 да 101,11  

8.  Катанић 
Александра 

Прпфеспр 
енглескпг 
језика 

Енглески језик 13 не 22,22 76,66„Дущан 
Јеркпвић“ 
Кпстпјевићи 

9.  Филиппвић 
Плгица 

Прпфеспр 
рускпг 

Руски језик 13 да 88,89 Гимназија 
11,11 

10.  Живанпвић 
Светлана 

Прпфеспр 
немашкпг 
језика 

Немашки језик 3 не 100  

11.  Никплић 
Драгана 

Прпфеспр 
немашкпг 
језика 

Немашки језик 2 не 11,11 Технишка 50 

12.  Маркпвић 
Данијела 

Прпфеспр 
математике 

Математика и 
инфпрматика 

9 не 113,88  

13.  Лешић 
Дубравка 

Прпфеспр 
математике 

Математика 9 да 111,11  

14.  Бпдирпга 
Зприца 

Прпфеспр 
математике 

Математика 23 да 103,88 
 

 

15.  Ђуканпвић 
Радпмир 

Прпфеспр 
ликпвне 
културе 

Ликпвна 
култура 

18 да 80 Технишка щк. 
30 

16.  Радпванпвић 
Ирена 

Дипл. 
тепретишар 
уметнпсти-
музишар 

Музишка 
култура и 
Хпр и пркестар 

8 да 15 Технишка 
щк.5 

17.  Филиппвић 
Велибпр 

Диплпм. 
музшки 

Музишка 
култура 

13 да 80 Гимназија 
20% 
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педагпг 

18.  Ппппвић 
Бранка 

Прпфеспр 
физишкпг 

Физишкп 
васпитаое 

32 да 100  

19.  Јпсиппвић 
Звјездана 

Прпфеспр 
физишкпг 

Физишкп 
васпитаое 

31 да 100  

20.  Арсенијевић 
Рпдпљуб 

Прпфеспр 
истприје 

Истприја 17 да 100  

21.  Кпвашевић 
Маркп 

Прпфеспр 
истприје 

Истприја 11 да 15 Гимназија 
„Јпсиф 
Паншић“60 
ПШ“Д.Јеркпв
ић“ 25 

22.  Јевђенић 
Драгана 

Прпфеспр 
гепграфије 

Гепграфија   Г 20 да 20 Технишка 
щкпла 60 
ПШ“Р.Павић
евић“ 20 

23.  Јпвић Митар Прпфеспр 
гепграфије 

Гепграфија 34 да 100  

24.  Екмещшић 
Љиљана 

Прпфеспр 
физике 

Физика, 
хемија 

36 да 100  

25.  Стпјадинпвић 
Невенка 

Диплпмира
ни хемишар 

Хемија 20 да 10 Технишка 
щкпла 40 
Гимнази.42,7 
ПШ „Дущан 
Јеркпвић“20 

26.  Радпванпвић 
Таоа 

Прпфеспр 
хемије 

Хемија 9 да 40 Гимназија 60 
 
 

27.  Крстић 
Снежана 

Прпфеспр 
хемије 

хемија 8 не 20 ПШ“Д.Јеркпв
ић“ 40 
Рајак 
Павићевић30 

28.  Маркпвић 
Дана 

Прпфеспр 
биплпгије 

Биплпгија 36 да 100  

29.  Јакић Ирена Дипл. 
биплпг 
 

Биплпгија, 
дпмаћинствп 
 

18 да 40 Технишка 
щкпла 40 
Рајак 
Павићевић 
20 

30.  Пурић Дејан Прпфеспр 
технишкпг и 
инфпрмати
ке 

Техниш. и 
инф.пбр. 
Техника и тех. 
, Инфпрматика 
и рашунарствп 

11 не 100  

31.  Зарић 
Данијела 

Прпфеспр 
технишкпг и 
инфпрмати
ке 

Техника и 
технплпгија, 
Инфпрматика 
и рашунарствп 

17 да 100  

32.  Милић  
Драгана 

Диплпмир. 
математиша
р 

Инфпрматика 
и рашунарствп 

2 не 20 Технишка 
щкпла 72,22 

33.  Малещевић 
Александра 

Диплпмира
ни Теплпг 

Верпушитељ 13 не 100  
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34.  Далибпр 
Ђпрђевић 

Мастер 
теплпг 

Верпушитељ - 
ИП Перућац 

5 не 5 Технишка 
щкпла 60 
ПШ „Р. 
Павићевић“ 
Б.Бащта 10 

35.  Слпбпданка 
Милинкпвић 

Теплпг Верпушитељ 13 не 30 Гимназија 
„Јпсиф 
Паншић“ 55 
ПШ“Р.Павић
евић“ 15 

36.  Маринкпвић 
Натаща 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

22 да 100  

37.  Ђурић 
Анђелка 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

33 да 100  

38.  Иванпвић 
Слађана 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

24 да 100  

39.  Јпванпвић  
Драгана 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

21 да 100  

40.  Срдић Ивана Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

19 да 100  

41.  Тпщић Милена Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

 не 100  

42.  Јпвић Јелена Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

27 да 100  

43.  Злпппрубпвић 
Натаща 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

26 да 100  
 
 
 

44.  Чплић Натаща Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

22 да 100  

45.  Митрпвић 
Јасминка 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

34 да 100  

46.  Ђпкић Ранисав Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

40 да 100  

47.  Маркпвић 
Мирјана 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

27 да 100  

48.  Јпванпвић 
Радпјка 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава - ИП 
Перућац 

28 да 100  

49.  Јевтић 
Леппсава 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

32 да 100  
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50.  Петрпнијевић 
Марина 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

7 не 100  

51.  Александрић 
Гпрдана 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

6 не 100  

52.  Марјанпвић 
Весна 

Наставник 
разредне 
наставе 

Прпдужени 
бправак 

38 да 100  

53.  Ђурпвић 
Пливера 

Плигпфрен
плпг 

Специјалнп 
пдељеое 

16 да 100  
 

54.  Зешевић 
Андријана 

Спец. 
педагпг 

Специјалнп 
пдељеое 

1 не 100  

 

4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР (директпр, секретар, административнп пспбље, техничкп 
пспбље...) 

Презиме и Име  
Врста стручне 
спреме  

Ппслпви на 
кпјима ради 

Г.р 
.ст

. 

Лиц
е 

нца 

% 
анг. 

% у др.ш. 

1.Лукић 
Маријана 

Прпф.раз.наставе директпр 18 да 100  

2.Иванпвић 
Леппсава 

Прпф.пед.и 
психплпгије 

 
педагпг 

33 да 100  

3.Живанпвић 
Милан 

Прпфеспр разредне 
наставе 

библиптека 5 не 100  

4.Селинић 
Ивана 

Дипл.психплпг психплпг 
17 
 

да 50 
Гимназија 30 
Технишка щкпла 20 

5.Петрпвић 
Катарина 

Дипл.правник секретар 19 да 100  

6.Станпјевић 
Биљана 

Екпн.технишар щеф рашун. 29  100  

7.Шкроић 
Весна 

Екпн.технишар финан.радник 34  100  

8.Стпјанпвић 
Дущанка 

НК радник шисташица 30  100  

9.Илић Драган НК радник  шисташица 31  100  

10.Миланпвић 
Лазарија 

НК радник шисташица 14  100  

11.Никплић 
Дпбрисава 

НК радник шисташица 
19  100  

12.Вилптијевић 
Милена 

НК радник шисташица 
30  100  

13.Биљић 
Драгиоа 

НК радник шисташица 
40  100  

14.Вушетић 
Светлана 

НК радник шисташица 
6  100  

15.Јащић 
Слпбпданка 

НК радник шисташица 
31  100  

16.Арсенијевић 
Љиљана 

НК радник шисташица 
31  100  

17.Вилптијевић 
Видина 

НК радник шисташица 
29  100  
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18.Тадић Саоа НК радник шисташица 10  100  

19.Ђурић 
Гпрдана 

КВ кувар кувар 25  100  

20.Максимпвић 
Јелена  

КВ кувар кувар 17  100  

21.Бпгданпвић 
Милена 

КВ кувар сервирка 33  100  

22.Пбрадпвић 
Јпван 

Бравар дпмар 34  100  

23.Никплић 
Весп 

НК радник шисташица 8  100  

24.Манеслпвић 
Марина 

НК радник шисташица 4  100  

 

 

4.3. Лица ангажпвана у Прпјекту пбпгаћенпг једнпсменскпг рада 

Име и презиме Врста стручне спреме Предмети кпји предаје 

Маринкпвић Натаща Прпфеспр разредне 
наставе 

„Светпсавски кутак знаоа и 
ствараоа“ 

Јпванпвић  Драгана Прпфеспр разредне 
наставе 

„Светпсавски кутак знаоа и 
ствараоа“ 

Живанпвић Милан Прпфеспр разредне 
наставе 

„Мале щахпвске мајстприје“ 

Јпванпвић Радпјка  
ИП Перућац 

Наставник разредне 
наставе 

„Ушимп крпз игру“ 

Далибпр Ђпрђевић ИП 
Перућац 

Мастер теплпг „Правпславна бпјанка са житијима 
светих“ 

Иванпвић Јелена Прпфеспр српскпг језика „Светпсавски театар“ 

Јпванпвић Мирјана Прпфеспр српскпг језика „Припрема за заврщни испит“ 

Савељић Биљана Прпфеспр српскпг језика „Светпсавски театар“ 

Маркпвић Данијела Прпфеспр математике „Математика није баук“ 

Дубравка Лешић Прпфеспр математике „Математишки кутак за псмаке-
припрема за заврщни“ 

Зприца Бпдирпга Прпфеспр математике „Математишки кутак за псмаке-
припрема за заврщни“ 

Ђуканпвић Радпмир Прпфеспр ликпвне 
културе 

„Мпј стрип јунак“ 
„Гиф радипница-између слике и 
ппкрета“ 

Филиппвић Велибпр Диплпм. музшки педагпг „Музишки кутак“ 
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Ппппвић Бранка Прпфеспр физишкпг Пилатес 

Јпсиппвић Звјездана Прпфеспр физишкпг Стпни тенис 

Екмещшић Љиљана Прпфеспр физике „Млади истраживаши“ 

Снежана Крстић Прпфеспр хемије „Млади истраживаши“ 

Филиппвић Плгица Прпфеспр рускпг језика „Мпја ћирилица“ 
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5.ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА ШКПЛЕ 
    

5.1. БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА И ПДЕЉЕОА  
 
5.1.1.Матична шкпла  
 

РАЗРЕД БРПЈ ПДЕЉЕОА 
БРПЈ УЧЕНИКА 

Дечака Девпјчица Укупнп 

I 4 40 51 91 

II 3 33 34 67 

III 3 41 30 71 

IV 3 24 37 61 

V 3 43 42 85 

VI 3 48 35 83 

VII 3 39 32 71 

VIII 4 52 50 102 

УКУПНП: 26 320 311 631 

 

5.1.2. Издвпјенп пдељеое „ПЕРУЋАЦ“ 

РАЗРЕД БРПЈ ПДЕЉЕОА 
БРПЈ УЧЕНИКА 

Дечака Девпјчица Укупнп 

I 1/2 1 1 2 

II     

III     

IV 1/2 - 1 1 

Предщкплски прпграм -   - 

УКУПНП: 1 1 2 3 

Кпмбинација разреда:  I , IV 
 
 

5.1.3. Пдељеоа ученика са сметоама у развпју:  

РАЗРЕД БРПЈ ПДЕЉЕОА 
БРПЈ УЧЕНИКА 

Дечака Девпјчица Укупнп 

I 1/2 1 - 1 

VI 1/2 2 - 2 

VII 1/2 1 - 1 

VIII 1/2 - 1 1 

УКУПНП: 2 4 1 5 

Кпмбинација разреда:  I и  VII 
Кпмбинација разреда:  VI и  VIII 
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5.1.4.Прпдужени бправак 
 

                  БРПЈ ГРУПА                      БРПЈ УЧЕНИКА  
 

1 30 

Кпмбинација ушеника:  I и II  разред.  
 
        
 
5.1.5. Брпјнп стаое ученика 10 гпдина уназад /кретаое брпја ученика/:  
 

Шкплска гпдина  Укупан брпј ушеника у щкпли 
/матишна щкпла и Издвпјена пдељеоа/ 

2012/2013 839 

2013/2014 798 

2014/2015 816 

2015/2016 786 

2016/2017 764 

2017/2018 751 

2018/2019 708 

2019/2020 677 

2020/2021 636 

2021/2022 639 

 
5.1.6. Путпваое ученика дп шкпле  
 

Брпј ушеника кпји путују  
аутпбуским превпзпм  

Брпј ушеника  пещака кпји пещаше у једнпм правцу  

3-5 6-10 прекп 10 км 

78 6 - - 

 

 
5.2. РИТАМ РАДA - Расппред звпоеоа у Матичнпј шкпли  

ПРВА СМЕНА 
вищи разреди 

ПРВА СМЕНА 
нижи разреди 

ДРУГА СМЕНА 
нижи разреди 

1. ЧАС - 08,00- 08,45 
Пдмпр 5 минута 

1.ЧАС – 08,00 – 08,45 
Велики пдмпр -20 минута 

1. ЧАС – 12,40-13,25 
Пдмпр 5 минута 

2. ЧАС – 08,50-09,35 
Велики пдмпр -20 минута 

2.ЧАС – 09,05-09,50 
Пдмпр 5 минута 

2.ЧАС -  13,30 – 14,15 
Велики пдмпр 20 минута 
 

3. ЧАС -  09,55– 10,40 
Пдмпр 5 минута 

3.ЧАС -  09,55 – 10,40 
Пдмпр пд 5 минута 

3.ЧАС – 14,35- 15,20 
Пдмпр 5 минута 

4. ЧАС - 10,45 – 11,30 
Пдмпр 5 минута 

4.ЧАС - 10,45– 11,30 
Пдмпр 5 минута 

4.ЧАС – 15,25 – 16,10 
Пдмпр 5 минута 

5. ЧАС  - 11,35 – 12,20 
Пдмпр 5 минута 

5.ЧАС – 11.35- – 12,20 5.ЧАС – 16,15 – 17,00 
 

6. ЧАС – 12,25– 13,10 
Пдмпр 5 минута 

  

7. ЧАС – 13,15 – 14,00   

У ИП Перућац настава ппшиое у 7,30 шаспва. 
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Расппред смена 

Наставна 
недеља 

ДАТУМ ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

ПД ДП разред разред 

1. 01.09.2021. 03.09.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

2.  06.09.2021. 10.09.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

3. 13.09.2021. 17.09.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

4. 20.09.2021. 24.09.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

5. 27.09.2021. 01.10.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

6. 04.10.2021. 08.10.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

7.  11.10.2021. 15.10.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

8. 18.10.2021. 22.10.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

9. 25.10.2021. 29.10.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

10. 01.11.2021. 05.11.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

11. 08.11.2021. 10.11.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

12. 15.11.2021. 19.11.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

13. 22.11.2021. 26.11.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

14. 29.11.2021. 03.12.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

15. 06.12.2021. 10.12.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

16. 13.12.2021. 17.12.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

17. 20.12.2021. 24.12.2021. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

18. 27.12.2021. 30.12.2021. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

19. 24.01.2022. 28.01.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

20. 31.01.2022. 04.02.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

21. 07.02.2022. 11.02.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

22. 14.02.2022. 18.02.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

23. 21.02.2022. 25.02.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

24. 28.02.2022. 04.03.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

25. 07.03.2022. 11.03.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

26. 14.03.2022. 18.03.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

27. 21.03.2022. 25.03.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

28. 28.03.2022. 01.04.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

29. 04.04.2022. 08.04.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

30. 11.04.2022. 14.04.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

31. 19.04.2022. 21.04.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

32. 03.05.2022. 06.05.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

33. 09.05.2022. 13.05.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

34. 16.05.2022. 20.05.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

35. 23.05.2022. 27.05.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

36. 30.05.2022. 03.06.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3.  

37. 06.06.2022. 10.06.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

38. 13.06.2022. 17.06.2022. 2, 4, 5, 6 , 7, 8. 1. и 3. 

39. 20.06.2022. 21.06.2022. 1, 3, 5, 6 , 7, 8. 2. и 4. 

 

Пдељеоа целпдневне наставе су увек у шкпли у перипду пд 07.30 дп 16.00 часпва. Прпдужени 
бправак ради у перипду пд 7.30 дп 15.30 часпва. 
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5.3. ППДЕЛА ПДЕЉЕОА НА НАСТАВНИКЕ И ПСТАЛА ЗАДУЖЕОА (пдељеоскп старещинствп, 
наставни предмети и пдељеоа у кпјима наставници/васпиташи реализују наставу/активнпст ) 
 

Пдељеоскп старешинствп (  I – IV  разред  и V – VIII разреда ) 

I- 1 МАРИНКПВИЋ НАТАША  

I- 2 АЛЕКСАНДРИЋ ГПРДАНА 

I- 3 ЂУРИЋ АНЂЕЛКА  

I- 4 
Целпдневна настава 

ЈЕВТИЋ ЛЕППСАВА  
ПЕТРПНИЈЕВИЋ МАРИНА 

  

II-1 ИВАНПВИЋ СЛАЂАНА 

II-2 ЈПВАНПВИЋ ДРАГАНА 

II-3 
Целпдневна настава 

СРДИЋ ИВАНА 
ТПШИЋ МИЛЕНА 

  

III-1 ЧПЛИЋ НАТАША 

III-2 ЈПВИЋ ЈЕЛЕНА 

III-3 ЗЛПППРУБПВИЋ НАТАША 

 

IV-1 ЂПКИЋ РАНИСАВ  

IV-2 МАРКПВИЋ МИРЈАНА  

VI-3 МИТРПВИЋ ЈАСМИНКА  

 

 I ,IV    ИП  ПЕРУЋАЦ ЈПВАНПВИЋ РАДПЈКА  

 

V - 1 ЗАРИЋ ДАНИЈЕЛА  

V - 2 БПДИРПГА ЗПРИЦА  

V - 3 ЈЕВЂЕНИЋ ДРАГАНА  

  

VI- 1 АРСЕНИЈЕВИЋ РПДПЉУБ 

VI- 2 ЂУРИЋ ТАТЈАНА 

VI- 3 ПУРИЋ ДЕЈАН 

 

VII - 1 ЈПВАНПВИЋ МИРЈАНА 

VII - 2 МАРКПВИЋ СЛАВИЦА 

VII - 3 ЛЕЧИЋ ДУБРАВКА 

 

VIII - 1 МАРКПВИЋ ДАНА 

VIII - 2 САВЕЉИЋ БИЉАНА 

VIII - 3 ФИЛИППВИЋ ВЕЛИБПР 

VIII - 4 ИВАНПВИЋ ЈЕЛЕНА /ЂУКАНПВИЋ 
РАДПМИР/ 

 

 I, VII спец. пдељ. 
  VI,VIII  спец. пдељ. 

ЂУРПВИЋ ПЛИВЕРА  
ЗЕЧЕВИЋ АНДРИЈАНА 

ПРПДУЖЕНИ БПРАВАК ЖИВАНПВИЋ МИЛАН 
 

 

Све пдељенске старещине су уједнп и председници пдељенских већа, свпјих пдељеоа.  
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Пбавезни избпрни  предмети и  избпрни прпграми V – VIII 
 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме Избпрни предмет 
 

Разред 
Група 

1. 
Александра 
Малещевић 

Верска настава 
Млађи разреди, VI1, VI2, VII1, 
VII2,VIII3,VIII4, пдељ. за уш. Са 

сметоама у развпју 
20 

2. Далибпр Ђпрђевић 
Верска настава 

I и IV разред – ИП Перућац 1 

3. 
Слпбпданка 
Милинкпвић 

Верска настава 
V1, V2, V3, VI3, VII3, VIII1, VIII2 6 

4. Биљана Савељић Грађанскп васпитаое VII разред 1 

5. Татјана Ђурић Грађанскп васпитаое VIII разред 2 

6. Славица Маркпвић 
Грађанскп васпитаое 

V разред 2 

7. Драгана Јевђенић 
Грађанскп васпитаое 

VI разред 1 
 

 
 

 
 

 

5. 4. ШКПЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНПСТИ У ШКПЛИ 
 

Шкплски календар је рађен у складу са Правилникпм п календару пбразпвнп-васпитнпг рада 
Пснпвне щкпле за щкплску 2021/2022.гпдину („Службени гласник РС“, -„Прпсветни гласник“, брпј: 
5/2021.) и Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, бр.88/17, 
27/18 – др. Закпн , 10/19 и 6/20. 

 
Првп пплугпдиште ппчиое у утпрак 1. септембра 2021. гпдине, а завршава се у петак, 30. 

децембра  2021. гпдине.Првп трпмесечје је планиранп за 6. нпвембар 2021. гпдине. 
Свечана ппдела ђачких коижица на крају првпг пплугпдищта пбавиће се у утпрак 

04.01.2022. гпдине. 
Другп пплугпдиште ппчиое у ппнедељак 24. јануара 2022. гпдине. Другп пплугпдиште се 

завршава у утпрак 7. јуна 2022. гпдине за ушенике псмпг разреда, пднпснп у утпрак  21. јуна 2022. 
гпдине за ушенике пд првпг дп седмпг разреда. 
У тпку щкплске гпдине ушеници имају јесеои, зимски, прплећни и летои распуст. 
Јесеои распуст ппшиое у шетвртак , 11. нпвембра 2021. гпдине, а заврщава се у петак 12. нпвембра 
2021. гпдине. 
Зимски распуст  ппшиое у  петак, 31. децембра 2021. гпдине, а заврщава се у петак, 21. јануара 2022. 
гпдине. 
Прплећни распуст ппшиое у петак, 22. априла 2022. гпдине, а заврщава се у утпрак, 3. маја 2022. 
гпдине. 
Прпбни завршни испит ушеници 8. разреда пплагаће у петак 25.марта 2022.гпдине и субпту 26.марта 
2022.гпдине. 
Завршни испит за ученике 8. разреда реализпваће се у среду 22.јуна 2022. гпдине, у шетвртак 23. јуна 
2022. гпдине и у петак 24. јуна 2022.гпдине. 
За ушенике пд првпг дп седмпг разреда, летои распуст ппшиое у  среду , 22. јуна 2022. гпдине, а 
заврщава се у  среду , 31. августа 2022. гпдине. За ушенике псмпг разреда летои распуст ппшиое пп 
заврщетку заврщнпг испита, а заврщава се у  среду , 31. августа 2022. гпдине. 
Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату празнује се 21. пктпбра 2021. гпдине, и 
пбележава се раднп. Свети Сава 27. јануара 2022. гпдине, Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида 
и других жртава фащизма у Другпм светскпм рату 22. априла 2022. гпдине, Дан ппбеде 9. маја 2022. 
гпдине, Видпвдан - сппмен на Кпспвску битку 28. јуна 2022. гпдине. 
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Свети Сава и Видпвдан се празнују раднп, без пдржаваоа наставе, а Дан сећаоа на српске жртве у 
Другпм светскпм рату, Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма у 
Другпм светскпм рату и Дан ппбеде су наставни дани, изузев кад падају у недељу. 
Ппнедељак, 8. нпвембар 2021. гпдине пбележава се кап Дан прпсветних радника. 
 
Прплећни крпс је у другпј недељи маја. 

 
Треће  трпмесечје је планиранп за 9. април 2022. гпдине. 
Свешана ппдела сведпчанстава п завршенпм 8.разреду, пбавиће се у ппнедељак 27. јуна 

2022, кап и  Свешана ппдела сведпчанстава п завршенпм пснпвнпм пбразпваоу, ппдела Вукпвих 
диплпма и диплпме ђака генерације. 

Свешана ппдела ђачких коижица, ушеницима пд првпг дп седмпг разреда, пбавиће се у 
утпрак 28. јуна 2022. гпдине. 

 
НАППМЕНА: Према Шкплскпм календару за 2021/2022. недпстаје један петак, а вищак је једна среда. 
На Активу директпра пснпвних и средоих щкпла наще ппщтине дпгпвпренп је да  10.11.2021.(среда)  
часпви буду пп расппреду за петак.  
 

 
5.5. Такмичеоа, смптре, излпжбе 
 

ВРСТА АКТИВНOСТИ 
НOСИЛАЦ ПOСЛА 

 
ВРEМЕ 

 
Израда ликпвних радпва 
 

Ликпвна секција 
 

Ппвпдпм знашајних  
манифестација 

Такмишеоа из наставних предмета Наставници и ушеници 
такмишари 

Пд пктпбра 2021. дп 
маја месеца 2022. 

Такмишеое сппртских секција 
 
 

Наставници и ушеници 
такмишари 
Бранка Ппппвић 
Звјездана Јпсиппвић 

 
Тпкпм щкплске гпдине 
 

Такмишеоа из сапбраћаја Наставник технишкпг и 
инфпрм.пбразпваоа 
 Пурић Дејан 

Тпкпм щкплске гпдине 

Знашајне културне активнпсти и акције кпје щкпла реализује : 
- Свешана приредба за Савиндан 27. јануара 2022. гпдине 
- Ушещће у манифестацији „Ћирилишна бащтина” 
- Свешана приредба за пријем првака 
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6.ПРПГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКПВПДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТПДАВНИХ 

ПРГАНА ШКПЛЕ 
 

 
6.1. ПРПГРАМИ СТРУЧНИХ ПРГАНА 
 
6.1.1. Прпграм Наставничкпг већа  
 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
реализације 

 
 
 
СЕПТЕМБАР 
2021. Г. 

-Извещтај п раду щкпле за претхпдну 
щкплску гпдину 
-Гпдищои план рада за текућу щкплску 
гпдину 
-Избпр пбласти Сампвреднпваоа за 
щкплску 2021/22. гпдину 
-Идентификација ушеника за дпдатну и  
дппунску наставу и секције 

-седница, 
извещтаји 
- дпгпвпр, 
разгпвпр 
-извещтај п 
анкетираоу 
ушеника 

-директпр 
 
- директпр 
-педагпг 
-психплпг 
 
-педагпг 
 

НПВЕМБАР 
2021. Г. 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 
првпг трпмесешја 

- извещтај, 
разгпвпр 

-педагпг, 
директпр 

ЈАНУАР 
2022.Г. 

-Припреме за щкплску славу Светпг Саву дпгпвпр -директпр 

 
ФЕБРУАР 
2022. Г. 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 
првпг пплугпдищта 
-Аналитишки преглед рада струшних актива 
-Избпр учбеника за 4 и 8. разред 

-извещтај 
 
-извещтај, 
разгпвпр 

- педагпг, 
директпр   
-рукпвпд. 
актива 

 
 
АПРИЛ 2022. 

-Шкплска такмишеоа-прганизација, 
резултати 
-Анализа успеха и дисциплине на крају 
трећег класификаципнпг перипда 
 

-дпгпвпр 
 
-извещтај 
 
 
 

-директпр 
 
- педагпг, 
директпр 
 

 
 
ЈУН 2022. 
Г.ПРВА 
СЕДНИЦА 

-Прганизпваое припреме ушеника псмпг 
разреда за пплагаое заврщних испита 
-Припрема за упис ушеника псмпг разреда у 
средое щкпле 
-Награђиваое и ппхваљиваое ушеника за 
ппстигнуте резултате и избпр ушеника 
генерације 
-Анализа успеха и дисциплине за ушенике 
псмпг разреда 

-дпгпвпр 
 
 
-дпгпвпр 
 
-разгпвпр, 
дпгпвпр 
 
 
-извещтај 

-директпр, 
рукпвпдипци 
већа псмпг 
разреда 
-директпр, 
разредне 
старещине 
псмпг разреда 
- педагпг, 
директпр  

 
 
 
ЈУН 2022.Г. 
ДРУГА 
СЕДНИЦА 

 
-Струшнп усаврщаваое наставника и 
струшних сарадника 
-Анализа успеха и дисциплине на крају 
щкплске гпдине  
-Припреме за израду Гпдищоег прпграма 
рада щкпле за щкплску 2022/23. гпдину 
-Планираое фпнда шаспва и ппдела 

 
 
-извещтај 
 
-извещтај 
 
-дпгпвпр 
 

 
-педагпг 
 
-педагпг, 
директпр  
-директпр 
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предмета на наставнике за наредну 
щкплску гпдину 
-Сампвреднпваое рада щкпле 

 
-разгпвпр, 
дпгпвпр 
 
-извещтај 

-директпр 
 
-шланпви тима 

 
 
АВГУСТ 2022. 
Г. 

-Успех ушеника на ппправним испитима 
-Ппдела предмета на наставнике 
-Припрема за ппшетак нпве щкплске гпдине, 
прганизација рада 
-Усвајаое расппреда шаспва 

-извещтај 
-дпгпвпр, 
разгпвпр 
-дпгпвпр 
-анализе, дпгпвпр 

- педагпг, 
директпр  
-директпр 
-директпр 
-директпр 

Седнице Наставнишкпг већа сазива и оима рукпвпди директпр кпји за свпј рад пдгпвара 
Шкплскпм пдбпру. Нашин праћеоа реализације се пстварује крпз впђеое записника са седница 
Наставнишкпг већа. 

                                     
  
6.1.2. Прпграми рада пдељенских  већа  
 
ПЛАН РАДА ПДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин   реализације Нпсипци 
реализације 

СЕПТЕМБАР - Припрема за ппшетак 
щкплске 2021/2022. гпдине 
-Ппдела  задужеоа  за 
наступајућу  гпдину и израда 
месешних  планпва и Плана 
рада Пдељенскпг  већа за 
наступајућу щкплску  гпдину 
Расппред  дппунске, 
слпбпдних  активнпсти,  
кпнтрплних  вежби  и 
рпдитељских  састанака 
 
-Инфпрмације п првацима 
 
 
-Сарадое са већем 8.разреда 

-Састанци, дпгпвпр, 
разматраое, планираое и 
усвајаое плана рада и 
расппреда наведених 
активнпст 
- Састанак 
 
 
 
 
 
-Састанци, дпгпвпр 
 
 
 
-Израда плана 
реализпваоа шаспва кпје 
држе предметни 
наставници у 4. Разреду 
 

Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 
 
 
 
 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 1. 
разреда. и 
ППС 
Предметни 
наставници и 
шланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
4.разреда 
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НПВЕМБАР 
 

-Успех и дисциплина ушеника 
на крају првпг 
класификаципнпг  перипда 
 
- Шкплски 
шасппис,,Светпсавац“ 
 
 
- Нпвпгпдищои базар                      
 
 
- Активнпсти за предщкплце, 
Приредба, ппсете... 

-Састанак, извещтаји 
предметних наставника, 
анализе, сугестије, 
предлпзи, 
- Пдабир радпва за 
,,Светпсавац“ 
 
 
-Дпгпвпр п припремаоу и 
нашину реализације 
 
- Дпгпвпр п припремаоу и 
нашину реализације 

Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 
Чланпви 
Пдељеоских 
већа 4. 
Разреда 

ДЕЦЕМБАР  -Реализација плана и 
прпграма на крају првпг 
пплугпдищта 
 
-Утврђиваое и анализа 
успеха и дисциплине на крају 
првпг пплугпдищта 
 

-Извещтаји, анализе, 
предлпзи 
 

 
 
 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 

ЈАНУАР  -Пбележаваое Савиндана 
 
 
 
 
-Шкплскп такмишеое из 
математике 
 
-Разнп 

-Пдељеоски панп-
ликпвна  и литерарна 
излпжба, казиваое  
песама и занимљивпсти п 
светпм Сави 
-Спрпвпђеое  такмишеоа 
 

Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 
 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
Већа 3. и 
4.разреда 

АПРИЛ -Успех и дисциплина на крају 
трећег класификаципнпг 
перипда 
 
 
-Реализација плана и 
прпграма на крају 3. 
класификаципнпг перипда 
 
 
-Приредба за пријем првака 
 
 
-Разнп 

-Извещтаји(успех, 
дисциплина, такмишеоа) 
дискусије, анализе и 
предлпзи за ппбпљщаое 
 
-Извещтаји 
 
 
 
 
-Ппдела задужеоа за 
приредбу за прваке, 
дпгпвпр п  нашину 
сарадое са наставницима 

Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 
   
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
 
 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
4.разреда 

ЈУН -Успех и дисциплина на крају 
другпг пплугпдищта; 
    
-Реализација свих видпва 

-Извещтај, анализа, 
дискусија, дпгпвпр,  
 
-Извещтај, анализа, 

Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 
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васпитнп-пбразпвнпг рада; 
 
-Ппдела ушеника шетвртпг 
разреда ради фпрмираоа 
нпвих пдељеоа у петпм 
разреду 
-Разнп 

дискусија, дпгпвпр,  
 
-Анализа, дискусија, 
дпгпвпр 

 
 
 Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 4. 
разреда. и 
ППС 

Начин праћеоа: присуствпваое састанцима  и увид у записнике Пдељенских већа  
Нпсипци праћеоа: директпр,  педагпг и психплпг щкплe 
 
ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
 

Време 
реализације  

Активнпсти/теме  Начин  
реализације 

Нпсилац 
реализације 

 
 
 

СЕПТЕМБАР 

- Разматраое и усвајаое плана рада 
пдељеоскпг већа за текућу щкплску гпдину 
- Утврђиваое расппреда рада писмених и 
кпнтрплних задатака 
- Утврђиваое расппреда дппунске и 
дпдатне наставе и слпбпдних ушенишких 
активнпсти 
-Утврђиваое заједнишких тема пп 
предметима- тематска настава и 
кпрелација  

 
 
 

-Анализа, дпгпвпр 

 
Рукпвпдипци 
пдељенских 

већа 
(пдељенске 
старещине) 

 
 

НПВЕМБАР 

- Анализа рада у пдељеоу и преглед 
недпвпљних пцена 
-Анализа реализације дппунске и дпдатне 
наставе и слпбпдних ушенишких активнпсти 

 
 

-извещтај, 
анализа 

Рукпвпдипци 
пдељенских 

већа 
(пдељенске 
старещине) 

 
 
 
 

ФЕБРУАР 

- Утврђиваое пцена из наставних предмета 
и владаоа ушеника на крају првпг 
пплугпдищта 
- Утврђиваое ппщтег успеха ушеника на 
крају  првпг пплугпдищта 
- Анализа реализације Шкплскпг прпграма 
рада  у првпм пплугпдищту 
- Уппзнаваое наставника са прпгрампм 
струшнпг усаврщаваоа у тпку зимскпг 
распуста 
- Прганизација щкплских и ппщтинских 
такмишеоа у 2021/22. гпдини 
- Текућа питаоа 

 
 
 
 

-извещтај, 
анализа  

 
Рукпвпдипци 
пдељенских 

већа, 
председници 
струшних већа 

АПРИЛ - Анализа рада у пдељеоу и преглед 
недпвпљних пцена 
- Анализа спрпведених такмишеоа из 
наставних предмета и СА 
- Прганизација прплећнпг крпса 
- Текућа питаоа 

 
 
-анализа, дпгпвпр 

Рукпвпдипци 
пдељенских 

већа, 
председници 
струшних већа 

 
 

Ј У Н 

-Анализа успеха  на крају псмпг разреда  
-Прганизација ппправних испита  и 
заврщнпг испита 
-Утврђиваое предлпга за ппхвале,награде 
и ђака генерације 

 
-извещтај, 
анализа, дпгпвпр, 
састанак 
 

Рукпвпдипци 
пдељенских 
већа, 
председници 
струшних већа 
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- Утврђиваое пцена из наставних предмета 
и владаоа ушеника на крају другпг 
пплугпдищта 
- Утврђиваое ппщтег успеха ушеника на 
крају другпг пплугпдищта 
- Утврђиваое предлпга за ппхвале награде 
и казне ушеника 
- Анализа реализације Шкплскпг прпграма 
рада у тпку щкплске гпдине 
- Прганизација припремне наставе и 
ппправних испита за ушенике кпји су 
упућени на ппправни испит 

-извещтај, 
анализа, дпгпвпр 

 
Рукпвпдипци 
пдељенских 
већа, 
председници 
струшних већа 

АВГУСТ - Утврђиваое успеха ушеника ппсле 
пдржаних ппправних испита 
- Извещтај п раду пдељенских већа 
(ванредне седнице) 

-извещтај, 
анализа 

Рукпвпдипци 
пдељеоских 

већа 

П свим састанцима пдељенских већа редпвнп впдити записнике у е - дневнику, а најважније 
активнпсти и резултате рада у пдељеоу изнети на Наставнишкпм већу. Неппсреднп праћеое 
реализације пвпг прпграма врщиће рукпвпдипци пдељенских већа и педагпщки кплегијум щкпле.  

Чланпви пдељеоскпг већа: сви предметни наставници у матишнпј щкпли. 
 
   
6.1.3. Прпграми Стручних већа 
  

СТРУЧНП ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 
Председник стручнпг већа:Анђелка Ђурић 

Време 
реализације 

Активнпсти / теме Нпсипци реализације Реализација 

 
АВГУСТ - 
СЕПТЕМБАР 

 
- План рада Струшнпг већа за 
щкплску 2021/2022. гпдину 
 
Припреме за ппшетак щкплске 
2021/22.гпд. 
 
- Ппдела задужеоа за щк. 
2021/2022. гпдину и израда 
гпдищоих и  месешних планпва 
- Дпгпвприти активнпсти из 
Развпјнпг плана: 
        - иницијални тестпви 
        - критеријукски тестпви 
        - нашин евалуацује у 
припремама и   планпвима     
         - критеријуме пцеоиваоа 
         - међупредметнп 
ппвезиваое – тематскп 
планираое 
-  Струшнп усаврщаваое 
- Настава у прирпди и 
једнпдневни излети 
- Избпр щтампе за ушеника 

 
 
 
 
 
 
Чланпви Струшнпг 
већа 
 
 
 
ПП служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Састанак, дпгпвпр 
планираое, 
усвајаое плана и 
расппред 
наведених 
активнпсти  
 
 
 
 
-Састанци, 
дпгпвпр, 
разматраое, 
планираое и 
усвајаое плана 
рада и расппреда 
наведених 
активнпст 
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  Дпгпвпр п Дешијпј недељи 
- Разнп 

 
 

 
 
НПВЕМБАР 

- Успех и дисциплина ушеника на 
крају првпг класификаципнпг 
перипда 
 
- Дешја недеља-анализа 
реализације 
 
- Шкплски шасппис,,Светпсавац“ 
 
- Дпгпвпр п активнпстима  за 
предщкплце  
 
- Разнп 

Чланпви Струшнпг 
већа 
 
 
ПП служба 

-Састанак, 
извещтаји 
предметних 
наставника, 
анализе, 
сугестије, 
предлпзи, 
 
Чланпви 
Пдељенскпг већа 
4.разреда 
 
Избпр радпва за 
„Светпсавац“ 

ДЕЦЕМБАР 
ЈАНУАР 

- Успех и дисциплинана крају 
другпг пплугпдищта 
- Прпслава Светпг Саве 
- Анализа тематских садржаја 
дппунске и дпдатне наставе 
 
- Припрема за такмишеое  из 
математике 
-Актуелна струшна тема 
 
  - Разнп 

 
 
 
Чланпви Струшнпг 
већа 
 
 
ПП служба 

Састанак, 
извещтаји 
предметних 
наставника, 
анализе, 
сугестије, 
предлпзи, 
 
Пдељеоски панп-
ликпвна  и 
литерарна 
излпжба, 
казиваое  песама 
и занимљивпсти п 
светпм Сави 

 
ФЕБРУАР 

- Такмишеое из математике   
 
- Такмишеое рецитатпра - 
припреме   
 
- Разнo 

Чланпви Струшнпг 
већа 
 
 
ПП служба 

Састанци, 
дпгпвпр,припрем
е 

 
АПРИЛ 

- Успех и дисциплина на крају 
трећег класификаципнпг перипда 
 
 
- Сппртски дан 
 
 
- Спрпведена такмишеоа 
 
 
- Угледни шаспви 
 
- Разнп 

Чланпви Струшнпг 
већа 
 
 
ПП служба 

Састанак, 
извещтаји 
предметних 
наставника, 
анализе, 
сугестије, 
предлпзи, 
 
Анализа,предлпзи 
 
 
Дискусија,анализа
,сугестија 



 

27 

                                                                                                                                                                   

 
ЈУН 

- Реализација плана и прпграма 
на крају другпг пплугпдищта 
 
- Успех и дисциплина на крају 
другпг пплугпдищта 
 
- Ппсете, излети, щкпла у  
Прирпди 
 
- Анализа рада Струшнпг већа у 
прптеклпј гпдини 
 
- Избпр рукпвпдипца актива и 
задужеоа наставника у пквиру 
актива за наредну щкплску 
гпдину 
- Разнп 

-Чланпви Струшнпг 
већа 
 
 
ПП служба 

Састанак, 
извещтаји 
предметних 
наставника, 
анализе, 
сугестије, 
предлпзи, 
 
 
 
Извещтаји 
 
 
Анализа, 
дискусија,дпгпвпр 
 
 

Начин  праћеоа: присуствпваое  састанцима  и увид у записнике  Стручних  већа 
Нпсипци праћеоа: директпр ,  педагпг и психплпг шкпле 
 
 
СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ИСТПРИЈЕ, ГЕПГРАФИЈЕ И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 
 
Председник Стручнпг већа: Драгана Јевђенић 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин реализације Нпсипци 
Реализације 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
 

Дпгпвпр п времену и нашину 
усаглащаваоа тема за 
заједнишки рад 

Седнице струшнпг 
већа 
 

Чланпви струшнпг 
већа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
 

Србија пд 1903 дп 1914 Угледни шас Рпдпљуб А. 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
 

Југпславија пд 1929 дп 1941 Угледни шас Маркп К. 

Другп 
пплугпдищте 

Тема из петпг разреда Угледни шас Митар Ј. 

Април Прирпдне пдлике Еврппе Угледни шас Драгана Ј. 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
 

Држава и пблик владавине Заједнишки шас 
истприје и гепграфије 
у щестпм разреду 

Драгана Ј и 
Рпдпљуб А. 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
 

Гепграфска пткрића и пткриће 
А мерике 

Заједнишки шас 
истприје и гепграфије 
у седмпм разреду 

Рпдпљуб А. и 
Митар Ј. 

Праћеое ће се вршити анализпм записника са седница Стручнпг већа. 
Нпсилац праћеоа предсетдник Стручнпг већа Драгана Јевђенић 
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СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА     
                                                                                             
Председник стручнпг већа: Плгица Филиппвић 
 

Време 
реализације  

Активнпсти/ теме Начин реализације 
 

Нпсипци реализације 
 

Август Ппдела предмета на 
наставнике 
Припрема за ппшетак 
щкплске 2021/22 
Усаглащаваое термина 
за израду писмених 
задатака 

Дпгпвпр, 

инфпрмисаое, 

неппсредна 

сарадоа, сугестије, 

анализа, дискусија, 

замерке, исправке, 

закљушци. 

Ана Драгпјлпвић, Татјана 
Ђурић,  Славица Маркпвић,  
Драгана Иванпвић, 
Александра Катанић, 
Светлана Живанпвић, 
Драгана Никплић, Плгица 
Филиппвић,  

 

Актив ушитеља ПШ 
‘Свети Сава’ 

-дпгпвпр, 
инфпрмисаое, 
неппсредна сарадоа 

Татјана Ђурић, Славица 
Маркпвић 

Септембар Учбеници и наставна 

средства у настави 

страних језика 

Угледни шас Хпбби-
пбрада 

Дпгпвпр, 
инфпрмисаое, 
сугестије, закљушци 
 
Презентација, 
извещтај, дискусија, 
анализа 

шланпви Струшнпг већа 

 

 

 

Плгица Филиппвић 

Пктпбар 
 
 

Дппунска и дпдатна 
настава  
Текућа питаоа 

Неппсредна 
сарадоа, дискусија, 
Презентација, 
извещтај, дискусија, 
анализа 

шланпви Струшнпг већа 
 

Децембар Припрема за такмишеое 
ушеника псмпг разреда.  
Угледни шас: The Third 
Conditional 
Пбрада и утврђиваое 
Угледни шас Мпј дан 
(Мein Tag) 
 

Израда тестпва, 
дискусуја, сугестије, 
неппсредна 
сарадоа, анализа, 
извещтај 

шланпви Струшнпг већа 

 

 

Ана Драгпјлпвић 

 

Светлана Живанпвић 

Март Анализа резултата 
такмишеоа. Учбеници. 
Текућа питаоа 
Угледни шас “Reisen am 
Rhein” 
пбрада 

Анализа извещтаја, 
закљушци, дискусија 
 
Презентација, 
извещтај, дискусија, 
анализа 

шланпви Струшнпг већа 
 
 
Драгана Никплић 

Мај Уледни шас: 
Тhe Second Conditional, 
пбрада и утврђиваое 

Уледни шас: 
What a body! 

Презентација, 
извещтај, дискусија, 
анализа 

Татјана Ђурић 
 
 
Славица Маркпвић 

Јун Анализа рада Струшнпг 
већа наставника 
страних језика. 
Дпгпвпр у вези са 

Анализа извещтаја, 
инфпрмисаое, 
сугестије, дискусија, 
закљушци, замерке 

шланпви Струшнпг већа 
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задужеоима за щкплску 
2021/2022 гпдину 

Начини праћеоа реализације прпграма Стручнпг већа: Кпнтинуиранп уз прилпжени план и прпграм рада 
Стручнпг већа 
Нпсипци праћеоа: Чланпви Стручнпг већа 

 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ И ЛИКПВНЕ КУЛТУРЕ 
 
Председника Стручнпг већа: Велибпр Филиппвић 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин реализације: Нпсипци 
активнпсти 

АВГУСТ-
ПКТПБАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕПТЕМБАР - 

ЈУН 

-Дпнпщеое плана рада Већа 
за щкплску 2021/22.гпдину 
 
-Израда Гпдищоег плана рада 
за щкплску 2021/2022. гпдину 
 
-Анализа ппредељеоа 
ушеника за пбавезне избпрне 
предмете и секције 
-Избпр песама и техника рада 
на секцијама 
- Израда мурала у щкпли 

-Састанак Већа 
 
 
-Састанак Већа 
 
-Анкетираое ушеника 
(прпвера слуха) 
 
-Састанак Већа са 
директпрпм и ппмпћникпм 
директпра щкпле 

-Председник већа 
 
 
-Наставници 
 
-Наставници и 
педагпг щкпле 
 
-Наставници, 
директпр и 
ппмпћник 
директпра щкпле 

НПВЕМБАР- 
ДЕЦЕМБАР 

- Хпризпнтална  тематска 
кпрелација на тему:  
„Импресипнизам“ 
-Уппзнаваое са прпграмима 
акредитпваних семинара и 
дпгпвпр п ушещћу на оима... 
- Припрема за јавне наступе 

-Састанак Већа 
 
 
-Прпбе хпра и пркестра, 
избпр радпва 

-Наставници 
 
 
-Наставници 

ЈАНУАР- 
МАРТ 

-Прпслава Савиндана 
-Излпжба радпва 
-Извещтај са ппсећених 
семинара 
-Избпр тема за такмишеое 

-Приредба и излпжба радпва 
 
-Састанак Већа 
-Састанак и дпгпвпр 

-Наставници, 
ушеници 
-Наставници 
-Наставници 

АПРИЛ- МАЈ - Хпризпнтална  тематска 
кпрелација на тему:  

„Васкрс - нпвп рађаое...“ 
 

- Излпжба ликпвних радпва 
ушеника  у Градскпј галерији 
или библиптеци  

-предаваое 
 
 
 
 

-Ирена 
Радпванпвић 
-Велибпр 
Филиппвић 
 
-Радпмир 
Ђуканпвић (прг) 

ЈУН-АВГУСТ -Анализа рада Већа у щкплскпј 
2021/22. гпдини 
-Анализа успеха ушеника са 
јавних наступа 
-Ппдела пдељеоа на 
наставнике и предлпг 
задужеоа за щкплску 
2022/2023. гпдину 

-Састанак Већа 
 
-Састанак Већа 
-Састанак Већа са 
директпрпм и ппмпћникпм 
директпра щкпле 

-Председник већа 
 
-Председник 
Већа 
-Директпр щкпле 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРПДНИХ НАУКА (ФИЗИКА, ХЕМИЈА и БИПЛПГИЈА) 
 
Председник Стручнпг већа: Снежана Крстић  

Време 
реализације  

Активнпсти Начин 
реализације 

Нпсипци реализације 

СЕПТЕМБАР -Разрада глпбалних гпдищоих 
планпва рада и израда пперативних 
планпва рада 
Планираое набавке наставних 
средстава; 
- Израда пбрасца за евиденцију п 
успеху ушеника у ппступку 
пцеоиваоа 
- Дпгпвпр п иницијалнпм тестираоу  

дпгпвпр, 
дискусија -
Састанак,  
 
-Састанак, 
дпгпвпр, 
дискусија 
 
 
 

Чланпви Струшнпг већа 
 
 
Чланпви Струшнпг већа 
 
 
 

ПКТПБАР  - Прганизпваое дпдатне и дппунске 
наставе /ппсле спрпведене анкете 
- Ппсета Сајму коига и ушила у 
Бепраду 
 
-Анализа резултата заврщнпг ипита 
VIII  разреда из физике, хемије и 
биплпгије 
 

-Састанак, 
присуствп  
 
-Састанак, 
дпгпвпр 
 
 
-Састанак веħа 
 

Чланпви Струшнпг већа 
 
Чланпви Струшнпг већа 
 
 
Чланпви Струшнпг већа 
 

НПВЕМБАР -Анализа успеха ушеника из 
прирпдних наука на првпм 
класификаципнпм перипду и 
прпблеми кпји прате пве предмете 
Угледни шас из физике 
Угледни шас из хемије  

Састанак,анализ
а, дискусија  
 
 
 
 

Председник Струшнпг 
већа 
 
 
Љиљана Екмещшић 
Невенка Стпјадинпвић 

ДЕЦЕМБАР -Пппис наставних средстава у 
кабинетима пвих предмета  
- Угледни шас из хемије  
-Дпгпвпр п критеријумским 
тестпвима  

-Извещтај Чланпви  Струшнпг већа 
Снежана Крстић 

ЈАНУАР  
ФЕБРУАР 

Шкплска такмишеоа из физике, 
хемије и биплпгије 

-Ушещће, 
такмишеое 

Чланпви Струшнпг већа 
 

МАРТ Ушещће на ппщтинским и пкружним 
такмишеоима из физике, биплпгије 
и хемије 
 
Угледни час из хемије  
 
Угледни шас из биплпгије  
 
Семинар: Савремени пблици 
евалуације у настави хемије  

-Израда и 
преглед 
задатака у 
кпмисијама 
 
 
-Разгпвпр, 
анализа, 
дискусија 
 

Наставници струшних 
предмета пп лишнпм 
ппредељеоу  
 
Таоа Радпванпвић 
 
 
Ирена Јакић 
Наставници хемије  

АПРИЛ Ушещће на Републишкпм семинару п 
настави физике (традиципналнпм у 
тпку прплећнпг распуста) 

-Извещтај, 
анализа 
 

- Љиљана Екмещшиħ 
 
шланпви Струшнпг већа 
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-Извещтаји п ппсећеним 
семинарима 
 
Семинар 
Наставна секција из хемије  

-Извещтај, 
анализа 
 
 
-Семинар 
присуствп  

 
 
Невенка Стпјадинпвиħ 
Таоа Радпванпвиħ 
Снежана Крстић 

МАЈ -Ппсета ушеника 8.разреда ХЕ 
«Бајина Бащта» у Перућцу и 
Развпјнпм ппстрпјеоу у Бесерпвини 
 

-Прганизпваое 
ппсете, дпгпвпр 
 
 

Наставници физике у 
дпгпвпру са 
наставницима технишкпг 
и наставницима хемије 

 
ЈУН 
 

-Ппсета ушеника 8.разреда 
Наципналнпм парку «Тара» ради 
уппзнаваое оене флпре и фауне 
 
-Прелиминарна ппдела шаспва у 
следећпј щкплскпј гпдини 
-Анализа рада Струшнпг већа и 
израда Извещтаја п раду већа 

-Прганизпвана 
ппсета 
 
 
-Дпгпвпр 
 
-Анализа, 
дпгпвпр 

-Дана Маркпвић,  
- Ирена Јакиħ 
 
 
Чланпви Струшнпг већа 
Чланпви Струшнпг већа 

У тпку гпдине планирани семинари у ПШ “Свети Сава” су:  
1. Праћеое, вреднпваое и ппдстицаое ушеника у складу са пбразпвним стандардима ;  
2. Тестпви и пцеоиваое;    
3. Тещкпће у ушеоу и ппнащаоу у вртићу и щкпли- дисхармпнишан развпј кпд деце;  
Наставници биплпгије су планирали семинар: Савремена настава у биплпгији.  
 
П свим састанцима Већа редпвнп впдити записник, а најважније активнпсти и резултате са 
такмишеоа изнети на пдељеоским већима и Наставнишкпм већу. Неппсреднп праћеое реализације 
пвпг прпграма врщиће председник већа  и  Педагпщки кплегијум щкпле. 
 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКПГ И ЗДРАВСТВЕНПГ ВАСПИТАОА 
 
Председник Стручнпг већа: Ппппвић Бранка 
 

Време 
реализације 

Активнпсти Начин реализације: Нпсипци реализације 

СЕПТЕМБАР Дпнпщеое плана рада 
Већа за щкплску 
2021/22.гпдину 
 
Набавка наставних       
средстава за наставу 
физишкпг и здравственпг 
васпитаоа 
 у ПШ,,Свети Сава“ 
 
Угледни шас Звездана 
Јпсиппвић АТЛЕТИКА 
Штафетнпг тршаое 

-Дпгпвпр п раду и 
задужеоа за текућу 
щк.гпд.  
 
-Састанак, дпгпвпр 
 
 
 
 
 
 
 

Чланпви Струшнпг  већа 
 
 
Шкпла и лпкална 
заједница 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПКТПБАР Прганизпваое сппртскпг 
дана за ушенике у пквиру 
дешије недеље 
Дпгпвпр пкп такмишеоа 

-Састанак, дпгпвпр Чланпви Струшнпг  већа 
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ДЕЦЕМБАР- 
ЈАНУАР 

Припрема ушеника ради 
пствариваоа щтп бпљих 
резултата на предстпјећим 
такмишеоима 
 
Такмишеое - пдбпјка 

-Састанак, дпгпвпр, 
припрема 
 
 
 
-Такмишеое 

Чланпви Струшнпг  већа 
 
 
 
 
Бранка   Ппппвић                        

МАРТ Заврщне припреме 
ушеника за ушещће на 
такмишеоу 

-Састанак, анализа, 
дпгпвпр 
-Такмишеое 

Чланпви Струшнпг  већа 
 
 

АПРИЛ Прганизпваое и ушещће 
ушеника на такмишеоу- 
фудбал, атлетика 
Ушледни шас  
ПДБПЈКА Техника  
смешираоа VII разред   
Бранка Ппппвића 

-Такмишеое 
 
 
 
Презентпваое, 
анализа,дискусија 

Чланпви Струшнпг  већа 
 
 
 

МАЈ Прплећни крпс 
 
Ушещће на 
такмишеоу(пкружнп, 
међупкружнп и републишк 

-Такмишеое 
 
-Ушещће на тамишеоим 

Чланпви Струшнпг  већа 
 
Чланпви Струшнпг  већа 

ЈУН Анализа рада и успеха 
ушеника на такмишеоу 

-Састанак, разгпвпр, 
анализа, дискусија 

Чланпви Струшнпг  већа 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Сппртски дани  -Састанак, дпгпвпр Чланпви Струшнпг  већа 

Нашин праћеоа: Анализа активнпсти Струшнпг већа 
Нпсилац праћеоа: Председник Струшнпг већа Ппппвић Бранка 
 
ПЛАН СТРУЧНПГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКПГ ЈЕЗИКА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ 

 
Председник Стручнпг већа наставника српскпг језика: Биљана Савељић 
 

Активнпсти Стручнпг већа и пблици 
стручнпг усавршаваоа 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Нпсипци 
реализације 

Први састанак Стручнпг већа  
● Расппдела задужеоа 
● Прпблем планираоа наставе (редпвне, 

интегративне, дппунске и дпдатне) 
● Набавка неппхпдне литературе 
● Дпгпвпр п иницијалним и 

критеријумским тестпвима 
● Разматраое преппрука саветника 

Шкплске управе Ужице  

август Разгпвпр, 
инфпрмисаое, 
дискусија  

Директпрка 
Маријана 
Лукић, шланпви 
Струшнпг већа: 
Мирјана 
Јпванпвић, 
Јелена 
Иванпвић и 
Биљана 
Савељић 

● Разматраое тема за кпрелацију и 
тематскп планираое 

● Дпгпвпр пкп предлпга кпнтрплних и 
писмених задатака 

● Разматраое критеријума пцеоиваоа и 
техника праћеоа активнпсти и 
напредпваое ушеника (дпгпвпр п 

септембар Разгпвпр, 
инфпрмисаое, 
дискусија 

Чланпви 
Струшнпг већа 
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ушещћу на вебинару) 
● Дпгпвпр п сампевалуацији шаса 
● Инфпрмисаое п семинарима 

планираним у щкпли за пву гпдину: 
„Праћеое, вреднпваое и ппдстицаое 
ушеника у складу са пбразпвним 
стандардима“, „Тестпви и пцеоиваое“ 

Други састанак Стручнпг већа 
● Пдлазак на Сајам коига и извещтај 
● Дпгпвпр п прикупљаоу радпва за 

„Светпсавац“ 
● Планираое свешанпсти ппвпдпм 

Савиндана 
● Анализа и утврђиваое прпграма рада 

секција за једнпсменску наставу. 

Пктпбар Разгпвпр, 
извещтај 

Чланпви 
Струшнпг већа 

Трећи састанак Стручнпг већа 
● Дпгпвпр у ушещћу на Зимскпм семинару 

за наставнике српскпг језика 
● Псврт на рад секција и припрема 

предстпјећих такмишеоа из српскпг 
језика и рецитпваоа 

● Прпблеми у настави у првпм 
пплугпдищту и предлпг мера за оихпвп 
рещаваое 

● Кпнашан дпгпвпр с наставникпм 
музишкпг пкп кпнцепта свешанпсти 

децембар дискусија, 
анализа 
презентација, 
извещтај, 
разгпвпр 

 Чланпви 
Струшнпг већа 

Зимски републички семинар за наставнике 
српскпг  језика  

фебруар ушещће Чланпви 
Струшнпг већа 

Четврти састанак Стручнпг већа 
● Извещтаји са Зимскпг семинара; 

разматраое мпгућнпсти примене 
стешених знаоа и вещтина; 

● Прпслава Савиндана и псврт на прпславу 
Савиндана и „Светпсавац“;  

● Прпппзиције такмишеоа, термини, 
израда тестпва 

фебруар Извещтај, 
презентација, 
разгпвпр, 
дискусија, 
дпгпвпр 

Чланпви 
Струшнпг већа 

Прганизпваое Шкплскпг такмичеоа у 
ппзнаваоу српскпг језика 
 

фебруар Припрема, 
израда тестпва, 
прегледаое 
тестпва 

Чланпви 
Струшнпг већа 

Прганизпваое Шкплскпг такмичеоа из 
рецитпваоа  
 

фебруар Прганизпваое, 
припрема, 
вреднпваое, 
анализа 

Чланпви 
Струшнпг већа 

Пети састанак Стручнпг већа  
● Избпр учбеника за наредну щкплску 

гпдину 
● Анализа пдржаних такмишеоа и 

ппстигнутих резултата 
● Планираое приредбе ппвпдпм Дана 

ћирилице, дпгпвпр п кпнцепту и 
садржају свешанпсти, дпгпвпр са 

март Извещтај, 
разгпвпр, 
анализа 

Чланпви 
Струшнпг већа 
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наставникпм музишкпг у вези са 
музишким делпм приредбе 

Шести састанак Стручнпг већа 
● Анализа резултата прпбнпг заврщнпг 

теста за ушенике псмпг разреда 

април Извещтај, 
разгпвпр, 
анализа 

Чланпви 
Струшнпг већа 

Угледни час 
Некоижевне речи и туђице и оихпва замена 
стандардпм 

април Прганизпваое, 
припрема, 
вреднпваое, 
анализа 

Биљна 
Савељић, 
шланпви 
струшнпг већа 

Угледни час  
Зависне реченице – систематизција 

мај Прганизпваое, 
припрема, 
вреднпваое, 
анализа 

Мирјана 
Јпванпвић, 
шланпви 
Струшнпг већа 

Седми састанак Стручнпг већа 
● Ппднпщеое извещтаја п раду Струшнпг 

већа  
● Анализа рада у прптеклпј щкплскпј 

гпдини (наставнпг прпцеса, рад секција) 
● Псврт на заврщни испит, анализа 

ппстигнутих резултата 
● Избпр рукпвпдства Струшнпг већа 
● Предлпг задужеоа за наредну гпдину  
● Анализа угледних шаспва 

јун Дпгпвпр, 
извещтаваое 
дискусија 

Директпрка 
Маријана 
Лукић, шланпви 
Струшнпг већа 

 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКПГ И ИНФПРМАТИЧКПГ ПБРАЗПВАОА 
                                                             
   Председник Стручнпг већа: Данијела Зарић 
 

Време 
реализације 

Активнпсти Начин реализације 
Нпсипци 
реализације 

АВГУСТ 

-Припрема за ппшетак щкплске 
2021/2022. Гпдине ( дпгпвпр пкп 
нашина рада, расппдела задужеоа 
за наступајућу гпдину, израда 
месешних планпва и псталп). 
- Ппдела задужеоа 
- струшнп усаврщаваое 
- пдређиваое критеријума 
пцеоиваоа, технике праћеоа 
активнпсти и напредпваоа 
ушеника 
- дпгпвпр пкп нашина 
сампевалуације шаспва 
- дпгпвпр пкп прганизпваоа 
пплугпдищоих критеријумских 
тестпва  и нашин спрпвпђеоа  
- пружаое инфпрмација 
ушеницима и рпдитељима п 
врстама ппдрщке 
- Набавка пптребних наставних 
средстава за  ппремљенпст 

 
 
 
 
 
 
-састанак , дпгпвпр 
п раду, 
инфпрмисаое, 
сугестије 
Прва седница 
Струшнпг већа. 
  

 
 
 
 
 
 
-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
-Зприца Бпдирпга 



 

35 

                                                                                                                                                                   

кабинета (клима, кпнструктпрски 
кпмплети, вентили на 
радијатприма, ђашки стплпви и 
стплице за кабинет технике). 

СЕПТЕМБАР 

-Утврђиваое расппреда шаспва 
 
-Анализа рада и ппремљенпсти 
кабинета 
- задужеоа за рад сапбраћајне 
секције 
- текућа питаоа 

-Усппстављаое 
кпрелације са 
другим наставним 
предметима; 
-Дпгпвпр п 
мпгућнпсти 
набавке пптребних 
средстава за рад. 

 
-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 

ПКТПБАР 

-Дпгпвпр п нашину реализације 
наставних садржаја у датим 
услпвима; 

-дпгпвпр, анализа, 
дискусија  

-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 

НПВЕМБАР 

-Анализа реализације гпдищоег 
плана и прпграма 
 
-Анализа успеха и дисциплине 
ушеника на крају првпг трпмесешја 
 
-Анализа рада сапбраћајне секције 
 
-Анализа рада ппјединих 
наставних јединица ппмпћу 
радних свески 
 

-састанак, извещтај, 
анализа 
 
-састанак, извещтај, 
анализа, дискусија 
 
-састанак, извещтај, 
анализа,дискусија 
 
-састанак, извещтај, 
анализа,дискусија 
Друга седница 
Струшнпг већа. 

 
 
-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 

ДЕЦЕМБАР-
ЈАНУАР 

-Дпгпвпр пкп семинара или 
курсева из пбласти предмета или 
неки други струшни из пбласти 
битне за пбразпваое и 
усаврщаваое 
- Примена мултимедијалних 
средстава у настави предмета 
- Рад слпбпдних технишких 
активнпсти  (пдржаваое секција 
или такмишеоа) у складу са 
мпгућнпстима щкпле и са 
интереспваоем самих ушеника 
- Анализа успеха ушеника на крају 
пплугпдищта 

- састанак, дпгпвпр,  
- предаваое, 
дискусија 
- састанак, дпгпвпр 
 
- дпгпвпр, 
прганизпваое 
ппсете 
- извещтај, анализа, 
дискусија  
Трећа седница 
Струшнпг већа 

 
-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 
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ФЕБРУАР 

- Припреме за ппшетак другпг 

пплугпдищта 

- Ппсета ушеника 6. Разреда 

градилищту у Бајинпј Бащти 

    

-Ппсета ушеника 7. Разреда 

щкплскпј радипници Технишке 

щкпле Бајина Бащта 

-састанак, дпгпвпр 
 
-дпгпвпр, 

прганизпваое 

ппсета 

 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 
 

МАРТ 
 
 
 

 

- Ушещће на ппщтинским и 

пкружним такмишеоима из 

Сапбраћајне секције „Шта знащ п 

сапбраћају“ 

-Рад пкп припреме за прпбни 

заврщни кпд псмака. 

-извещтај,анализа, 

дискусија 

 

 

 

 

 

 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 
 

АПРИЛ 

- Анализа реализације гпдищоег 
плана и прпграма 
- Анализа рада ппјединих 

наставних јединица ппмпћу 

радних свески 

- Анализа успеха и дисциплине 

ушеника на крају трећег трпмесешја 

- Анализа рада сапбраћајне 

секције 

- састанак, 
извещтај, анализа 
-састанак, анализа 
 
 
- састанак, 
извещтај, анализа, 
дискусија 
-извещтај, анализа 
 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 
 

 

 

МАЈ 

-Ппсета ушеника 8. Разреда ХЕ 
„Бајина Бащта“  у Перућцу и 
Развпјнпм ппстрпјеоу у 
Бесерпвини 
Угледни шас – Дејан Пурић (щести 
разред) 
 
Угледни шас – Данијела Зарић 
(пети разред) – Кпнструктпрскп 
мпделпваое(израда мпдела пд 
разнпврснпг материјала) 

- дпгпвпр, 

прганизпваое 

ппсета 

 

презентпваое 

 

презентпваое 

 

 

-Наставници 
технишкпг и 
инфпрматишкпг 
пбразпваоа у 
дпгпвпру са 
наставницима 
физике 

ЈУН 

- Анализа плана рада и припрема 

за наредну щкплску гпдину; 

- Псврт на календар за наредну 

щкплску гпдину; 

- Израда плана већа за щкплску 

2022/2023. Гпдину; 

-Анализа рада већа за претхпдну 
щкплску гпдину. 

- састанак, анализа, 

дпгпвпр 

-састанак, дпгпвпр 

-дпгпвпр, анализа, 

дискусија 

-извещтај, анализа, 

дискусија 

Пета седница 

Струшнпг већа. 

 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела Маркпвић 
- Драгана Милић 
- Зприца Бпдирпга 
 

    Праћеое ће се врщити анализпм рада Струшнпг већа а нпсипц праћеоа биће председник Струшнпг 
већа    Данијела Зарић 



 

37 

                                                                                                                                                                   

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА  НАСТАВНИКА  МАТЕМАТИКЕ  ЗА ШКПЛСКУ 2021/22. 
        Председник Већа: Данијела Маркпвић 

Време 
релизације 

Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци 
реализације 

 
 

АВГУСТ – 
ПКТПБАР 

- Дпнпщеое Плана рада Већа за щкплску 
2021/22. Гпд.  
 
- Израда Гпдищоих планпва рада за щк. 
2021/22. Гпдину 
- Утврђиваое расппреда писмених и 
кпнтрплних задатака и расппреда дппунске 
и дпдатне наставе 
- Евидентираое и избпр ушеника за дпдатну 
наставу  
 
- Избпр задатака за кпнтрплне вежбе и 
писмене задатке и припремних задатака за 
припрему ушеника за такмишеое  
- Ппдела задужеоа – струшнп усаврщаваое – 
пдређиваое критеријума пцеоиваоа, 
технике праћеоа активнпсти и напредпваоа 
ушеника – дпгпвпр пкп нашина 
сампевалуације шаспва – дпгпвпр пкп 
прганизпваоа пплугпдищоих 
критеријумских тестпва и нашин спрпвпђеоа 
– пружаое инфпрмација ушеницима и 
рпдитељима п врстама ппдрщке 
 - Набавка пптребних наставних средстава за 
ппремљенпст кабинета (клима, ђашки 
стплпви и стплице). 

Састанак Већа са 
директпрпм  и 
ппмпћникпм 
 
 
 
 
Идентификација 
надарених ушеника 
и анкета 
 
 
Састанак Већа 
 

Председник 
Чланпви Већа 
Наставници, 
Директпр и 
ппмпћник 
 
 
Наставници и 
щкплски педагпг 
 
 
 
Наставници – 
шланпви Већа 
 

 
НПВЕМБАР- 

ЈАНУАР 

- Уппзнаваое са прпгрампм акредитпваних 
семинара и дпгпвпр п ушещћу на истим 
 
- Избпр задатака за щкплскп такмишеое и 
прганизација истпг 
 
 
- Збир углпва мнпгпугла 
- Припрема и прганизација ппщтинскпг 
такмишеоа 
 

Састанак Већа са 
директпрпм  и 
ппмпћникпм 
Припрема задатака, 
увпднп излагаое  
 
Угледни час 
 
Састанак Већа, 
ушитеља 3. И 4. 
Разреда и директпр 
 

Директпр, 
ппмпћник и 
наставници 
Друщтвп 
математишара, 
наставници и 
ушитељи 
Дубравка Лечић 
Председник ПВ, 
директпр, 
наставници 

 
 

ФЕБРУАР – 
МАРТ 

- Извещтај са Републишкпг семинара п 
настави математике у пснпвнпј щкпли и 
скупщтине Друщтва математишара Србије 
 
- Евентуалнп ушещће у такмишеоу 
„Мислища“ или „Кенгур без граница“  
 
 
- Избпр задатака за пкружнп такмишеое и 
ушещће у истпм 

Састанак 
Ппщтинскпг већа 
наставника 
математике 
Састанак већа и 
актива ушитеља 
Припрема задатака, 
увпднп излагаое 
Састанак Већа 

Председник 
Ппщтинскпг 
већа 
 
 
Наставници и 
ушитељи 
 
Наставници 
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АПРИЛ – 
МАЈ 

- Избпр и припрема екипе за математишки 
турнир кпји прганизује КММ“Архимедес“ 
(екипнп првенствп) 
 
- Припрема ушеника за математишки турнир 
и републишкп такмишеое (укпликп буде 
пласираних ушеника) 
 
 
- Мрежа и ппвршина праве купе 
 
- Псна симетеричнпст фигуре 
 
 
- Припрема ушеника и ушествпваое у 
прганизацији „Дринскпг математишкпг купа 
ушеника пснпвне щкпле“  у пквиру акције 
Мај месец математике 
 

Састанак већа, 
предлпзи 
наставника 
 
Припрема задатака, 
увпднп излагаое 
 
 
Угледни час 
 
Угледни час 
 
 
Састанак већа, 
предлпзи 
наставника 
Припрема задатака 
 
 
 

Наставници и 
ушитељи 4. 
Разреда 
 
Наставници 
математике, 
ушитељи 4. 
Разреда 
 
Зприца 
Бпдирпга 
 
Данијела 
Маркпвић 
 
Наставници 
математике, 
Друщтвп 
математишара 
Бајина Бащта 

ЈУН – 
АВГУСТ 

- Анализа рада већа у щкплскпј 2020/2021. 
Гпдини  
- Анализа успеха ушеника на такмишеоима и 
пријемним испитима 
- Ппдела пдељеоа на наставнике и предлпг 
задужеоа за щкплску 2021/2022. Гпдину 

Састанак Већа 
 
Састанак Већа 
 
Састанак Већа са 
директпрпм и 
ппмпћникпм 

Председник 
већа 
 
Председник 
Већа и директпр 
щкпле 
Директпр щкпле 

П свим састанцима Већа редпвнп впдити записник, а најважније активнпсти и резултате са 
такмишеоа изнети на Пдељеоским већима и Наставнишкпм већу. Неппсреднп праћеое реализације 
пвпг прпграма врщиће председник већа  и  Педагпщки кплегијум щкпле.           
 
6.1.4. План рада стручних Актива 
 
6.1.4.а) Актив за развпј шкплскпг прпграма 
Чланпви актива за развпј щкплскпг прпграма: 

1. Јелена Јпвић, наставник разредне наставе, председник Актива 
2. Плгица Филиппвић, наставник рускпг језика, заменик председника 
3. Маријана Лукић, директпр щкпле 
4. Леппсава Иванпвић, педагпг 
5. Анђелка Ђурић, наставник разредне наставе 
6. Ирена Јакић, наставник биплпгије 
7. Драгана Јпванпвић , представник лпкалне сампуправе/ Савета рпдитеља 
8. Маркп Ненадпвић , представник Ушенишкпг парламента 

 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци 
реализације 

 
 
 

СЕПТЕМБАР 
2021. гпдине 

-План рада Струшнпг актива за щк. 
2021/22. Гпдину 
-Преглед щкплских прпграма пп 
захтеванпј прпцедури 
-Ажурираое прпграма наставе и 
ушеоа за трећи, седми разред и 
псми разред 
-Прпвера усаглащенпсти Шкплскпг 

-Састанак, дпгпвпр 
 
-Увид у дпкументацију 

 
-Израда и дппуна 
щкплскпг прпграма 

 
-Слушајан узпрак три 

-Чланпви 
актива 
 
 
-Чланпви 
актива 
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прпграма и месешнпг плана рада 
-Анализа ппредељеоа ушеника за 
избпрни предмет, дпдатну наставу 
и ваннаставне активнпсти 

разреда пп три 
предмета,даваое 
дпдатних упутстава 
-Увид у дпкументацију 
реализпване наставе 

-Чланпви 
актива 
 
 
-педагпг 

 
 

ФЕБРУАР 
2022. Гпдине 

-Анализа успеха ушеника 
 
-Псавремеоиваое наставнпг 
прпцеса 

-Увид у извещтаје са 
наставнишкпг већа 
-Увид у презентације са 
реализпваних шаспва уз 
примену рашунара 

-Чланпви 
актива 
 
 
-Чланпви 
актива 
 

 
 
 

ЈУН 2022. 
Гпдине 

-Израда Извещтаја п раду за 
щкплску 2021/22. Гпдину 
 
 
-Анализа рада актива 

-Израда дпкументације 
 
 
 
-Увид у извещтај п раду 
актива 

-Чланпви 
актива, 
наставници 
 
-Чланпви 
актива, 
наставници 

Начин праћеоа: Увид у записнике и анализа реализпваних активнпсти 
Нпсипци праћеоа: Чланпви Актива 

 
 
6.1.4.б) Актив за развпјнп планираое 
 
Чланпви актива за развпјнп планираое: 

1. Маријана Лукић, директпр 

2. Леппсава Иванпвић, педагпг  

3. Ивана Селинић, психплпг 

4. Срдић Ивана, наставник разредне наставе 

5. Пливера Ђурпвић, плигпфренплпг 

6. Натаща Маринкпвић,  наставник разредне наставе 

7. Рпдпљуб Арсенијевић, наставник истприје 

8. Сандра Кпвашки, представник лпкалне сампуправе 

9. Бпгдан Спасић, представник ушенишкпг парламента 

10. Катарина Ђпрђевић, представник савета рпдитеља 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације: Нпсипци 
реализације 

 
СЕПТЕМБАР 
2021.  

-Фпрмираое Актива за развпјнп 
планираое за щкплску 
2021/22.гпдину 
-Псврт на извещтај п раду Актива за 
претхпдну щкплску гпдину и 
усвајаое плана рада Актива за щк. 
2021/2022. Гпдину 
-Израда Акципнпг плана за Развпјни 
план щкпле за щкплску 2021/22. Са 
псвртпм на пстваренпст Акципнпг 
плана за претхпдну щкплску гпдину 
-Сарадоа педагпга и психплпга са 
ушитељима кпји су извели шетврти 
разред и пдељеоских старещина 
кпји преузимају пети разред 

Састанак, дпгпвпр 
 
 
Састанак, планираое, 
дпгпвпр 
 
 
Састанак, анализа, 
дпгпвпр, предлагаое 
мера 
 
Представљаое 
ушенишких прпфила, 
разгпвпр 
 

Директпр 
 
 
Чланпви Актива 
 
 
 
Чланпви Актива 
 
 
 
Педагпг, 
психплпг, 
ушитељи, пдељ. 
Старещине 
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-Наставак реализације прпјекта 
„Пбпгаћенпг једнпсменскпг рада“ 

Активнпсти за ушенике 
накпн наставе 

Наставници кпји 
су задужени за 
реализацију 
прпјекта 

ПКТПБАР 
2021.г 

-Пбележаваое Дешје недеље 
 
 
 
 
 
 
 
 

Излпжбе, заједнишке 
активнпсти ушеника, 
рпдитеља и 
наставника, 
хуманитарне акције, 
щкплски прпјекти,  
прпмптивне акције 
дешије креативнпсти 
укпликп дпзвпли 
епидемиплпщка 
ситуација 

Ушеници, 
наставници, 
ушитељи, 
педагпг, 
психплпг, 
директпр 
 
 
 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-Прпмпција щкпле на интернету  
 
 
 
 
-Ппдизаое нивпа свести ушеника п 
здравпм нашину живпта кап и п 
мерама защтите и превенције 
кпрпна вруса 
 
 
 
-Прпмпвисаое културе ненасиља у 
щкпли 
 
-Ппсете песника, писаца, глумаца и 
лишнпсти из света културе 
 
-Кпнтинуиране ппсете шаспвима пд 
стране ппс и директпра щкпле, 
индивидуалиација наставе 
 
-Пснаживаое ппстпјеће климе у 
кплективу уз међуспбну 
тплеранцију 
 
-Радипнице п нашинима ушеоа 
(ушеници V разреда)  
 
-Трпмесешнп праћеое реализације 
активнпсти из Акципнпг плана за 
развпјни план щкпле 

Ажурираое ппстпјећег 
сајта, фб странице и 
инстаграм странице 
щкпле 
 
Трибине, предаваоа 
на шаспвима 
пдељеоскпг 
старещине 
 
 
 
Предаваоа, 
радипнице, састанци 
 
Коижевне вешери, 
ппзприщне представе 
Разгпвпри, праћеое, 
анализа 
 
 
Тимски рад, дпгпвпри, 
заједнишке прпславе, 
традиципнални излет 
у јуну 
 
Предаваое-
радипнице (пнлајн) 
 
Састанак, анализа, 
предлагаое мера а 
ппбпљщаое рада 

Администратпр 
сајта, фб 
странице щкпле 
и инстаграм 
странице 
Наставници, 
ушитељи, 
педагпг и 
психплпг щкпле, 
сппљни 
сарадници 
 
Сви заппслени у 
щкпли  
 
Лишнпсти из 
света културе 
 
Директпр, 
педагпг, 
психплпг 
 
Заппслени у 
щкпли 
 
 
Педагпг, 
психплпг 
 
Чланпви Актива 

ДЕЦЕМБАР 
2021. 

-Припремаое представе за 
предщкплце и прављеое излпжбе 
оихпвих радпва у нащпј щкпли; 
прпмпција щкпле и целпдневне 
наставе (укпликп епидемиплпщка 
ситуација не дпзвпли прпмпција ће 
се врщити пнлајн) 

Прганизпваое и 
извпђеое представе у 
ПУ„Невен“ и излпжбе 
у нащпј щкпли 
 
 
 

Ушитељи 
шетвртих 
разреда и 
оихпви 
ушеници, пп 
пптреби педагпг, 
психплпг, 
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наставници 

ЈАНУАР 2022. -Прпслава щкплске славе „Светпг 
Саве“ 

Свешана академија Ушеници и 
заппслени у 
щкпли 

ФЕБРУАР/ 
МАРТ 2022. 

-Ппсета предщкплаца из ПУ 
„Невен“, нащпј щкпли 
 
 
 
-„И мама и тата пплазе у 1.разред“ 
(или пнлајн укпликп  
епидемиплпщка ситуација буде 
неппвпљна) 

Активнпсти пп избпру 
ушитеља шетвртпг 
разреда 
 
 
Трибина за рпдитеље 
будућих првака 

Педагпг, 
психплпг, 
ушитељи 
шетвртпг 
разреда 
Педагпг, 
психплпг 

ЈУН 2022. -Извещтај п раду Актива за щкплску 
2021/22.гпдину 
-Анализа пстваренпсти акципнпг 
плана Развпјнпг плана щкпле за 
2021/22.гпдину 
 

Извещтаваое 
 
Преглед непстварених 
активнпсти и 
планираних за пву 
щкплску гпдину 

Кппрдинатпр 
Актива 
Чланпви Актива 

Начин праћеоа: Анализпм извещтаја п спрпведеним активнпстима. 
Нпсипци праћеоа: Чланпви Актива 

 

6.1.5  ПЛАН РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА  
 

Чланпви Педагпщкпг кплегијума за щкплску 2021/22. Гпдину: 
1. Маријана Лукић- директпр 
2. Леппсава Иванпвић- педагпг 
3. Ивана Селинић- психплпг 
4. Снежана Крстић – наставник хемије 
5. Бранка Ппппвић – наставник физишкпг и здравственпг васпитаоа 
6. Драгана Јевђенић – наставник гепграфије 
7. Плгица Филиппвић – наставник рускпг језика 
8. Велибпр Филиппвић- наставник музишке културе 
9. Данијела Маркпвић – наставник математике 
10. Данијела Зарић – наставник технике и технплпгије  
11. Биљана Савељић- наставник српскпг језика  
12. Анђелка Ђурић – наставник разредне наставе 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци 
реализације 

АВГУСТ 2021. - Прганизација и реализација 
пбразпвнп- васпитнпг рада у 
пснпвнпј щкпли у щкплскпј 2021/ 
2022. Гпдини услед епидемије 
кпвид-19 
- Извещтај п раду кплегијума за 
щкплску 2020/21.гпдину 
-План рада кплегијума за щкплску 
2021/22.гпдину 
-Планираое и прганизпваое 
пствариваоа прпграма пбразпваоа 
и васпитаоа 

-анализа, планираое, 
дпгпвпр 
 
 
 
-дпгпвпр, дискусија 
 
-дпгпвпр, дискусија, 
ппдела задужеоа 
 
-дискусија 

-шланпви 
Педагпщкпг 
кплегијума 
 
 
- шланпви 
Педагпщкпг 
кплегијума 
 

СЕПТЕМБАР/ -Дпнпщеое ИПП на предлпг -дискусија -шланпви 
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ПКТПБАР 
2021. 

 

Струшнпг тима за инклузивнп 
пбразпваое 
-Анализа ппстигнућа ушеника псмпг 
разреда на Заврщнпм испиту 

 
 
-анализа, дискусија 

Педагпщкпг 
кплегијума 
 

 
 

ЈАНУАР 
2022. 

-Разматраое пствариваоа Развпјнпг 
плана 
-Предлпг активнпсти на пснпву 
резултата дпбијених у извещтају п 
Сампвреднпваоу рада щкпле 
-Анализа струшнпг усаврщаваоа 
заппслених 

-извещтај, дискусија 
 
-дпгпвпр 
 
 
-дискусија 
 

-шланпви 
Педагпщкпг 
кплегијума  
 
 

 
ЈУН 2022. 

-Реализација Развпјнпг плана 
-Планираое струшнпг усаврщаваоа 
 
-Педагпщкп-инструктивни увид и 
праћеое квалитета пбразпвнп-
васпитнпг рада и педагпщке праксе, 
предлагаое мера за унапређиваое 
и усаврщаваое рада наставника и 
струшних сарадника; 
-Евалуација ИПП-а 

-извещтаји, дискусија 
-дпгпвпр 
извещтаји, дискусија, 
дпгпвпр 
-извещтаји, дискусија 
 
-извещтај 

- шланпви 
педагпщкпг 
кплегијума 
 

Начин праћеоа: Увидпм у записнике са састанака и анализа спрпведених активнпсти. 
Нпсипци праћеоа: Наставнишкп веће, директпр 

 
6.1.6 План рада стручних сарадника шкпле 
 
6.1.6.а) План рада педагпга 
 

Активнпсти/теме 
 

Начин 
реализације: 

Нпсипци 
реализације 

Време 
реализаци

је 

Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвнпг рада 
 

 
● Ушествпваое у изради Гпдищоег плана 

рада щкпле и оегпвих ппјединих делпва 
● Израда гпдищоег и месешних планпва  за 

свпј рад 
● Прпграмираое и кппрдинисаое рада 

струшних Актива и Тимпва 
● Кппрдинација и ушещће у прпцесу 

сампвреднпваоа рада щкпле и израда 
акципнпг плана 

● Пружаое ппмпћи наставницима у изради 
планпва дппунскпг и  дпдатнпг рада, 
плана рада пдељенскпг старещине. 

● Фпрмираое пдељеоа првпг и петпг 
разреда;расппређиваое нпвппридпщлих 
ушеника 

● Иницираое и ушещће у инпвативним 
видпвима планираоа наставе  и других 
пблика в-п рада. 

● Ушествпваое у избпру разних 

 
-Дпгпвпр, 
праћеое 
дпкументације, 
планираое 
 
-Планираое и 
прпграмираое 
дпгпвпр, праћеое 
дпкументације 
дпгпвпр 
 
-планираое, 
фпрмираое, 
расппређиваое 
 
-планираое 
 
 
Прганизпваое 

 
Директпр,  
  
Тимпви  
 
 
Тим  
 
Педагпг, 
психплпг, 
р.старещине 
Ушитељи 
 
 
Педагпг 
 
 
ППС 
Заппслени 
 

 
Јун,август, 
септембар  
 
Септембар  
 
Тпкпм 
гпдине 
 
Септембар  
 
 
Мај-
Септембар 
Тпкпм 
гпдине 
 
Тпкпм 
гпдине 
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ваннаставних активнпсти (припрема и 
израда анкета); Ушещће у планираоу и 
реализацији културних манифестација 

● Израда расппреда шаспва редпвне 
наставе и ваннаставних активнпсти у 
предметнпј настави 

 
 
 
Израда расппреда 

 
 
Директпр, 
Струшна Већа 
за пбласт 
предмета 

Тпкпм 
гпдине 
 
 
 
Август 

Праћеое и анализираое резултата васпитнп-пбразпвпнпг рада 
 

 
● Праћеое  и вреднпваое наставнпг 

прпцеса, развпја и напредпваое ушеника  
● Праћеое ефеката инпвативних 

активнпсти 
● Ушещће у изради гпдищоег извещтаја 
● Идентификација ушеника са тещкпћама у 

ушеоу и планираое ппмпћи, радипнице 
за 6.разред 

● Праћеое прпграма Развпјнпг плана пп 
пбластима 

● Праћеое и вреднпваое ппступака 
пцеоиваоа и пптерећенпсти ушеника 

 
Разгпвпр, 
пбилазак наставе, 
дискусија 
Праћеое 
Разгпвпр, дпгпвпр 
Ппсета шаспва 
пдељенских 
старещина 
Разгпвпр, 
анализа, праћеое 
дпкументације 
 
 

 
Педагпг, 
психплпг, 
р.старещине 
Директпр, п. 
Директпра,пед
агпг 
Пдељенске 
старещине 
 
Тим 
Ушитељи, 
р.старещине 
 

 
 
Септембар
-јун 
 
 
Септембар
-јун 
 

Рад са наставницима 

● Сарадоа са наставницима у припремаоу 
и планираоу неппсреднпг пбразпвнп-
васпитнпг рада 

● Сарадоа са наставницима у прганизацији 
рада са ушеницима кпји имају ппсебне 
пбразпвнп- васпитне захтеве 

● Инфпрмисаое п ушеницима уписаним у 
први разред 

● Инфпрмисаое пдељенских старещина 
петпг разреда п ушеницима  

● Пружаое ппмпћи пдељенским 
старещинама у реализацији ппјединих 
садржаја шаса пдељенске заједнице 

● Пружаое ппмпћи наставницима у 
пствариваоу сарадое са ппрпдицпм 

● Ушещће у планираоу и реализацији 
културних манифестација 

● Ппсета редпвним шаспвима у циљу 
педагпщкп инструктивнпг рада и оихпва 
анализа 

● Ппсета угледних  шаспва 
● Иницираое и ушещће у инпвативним 

видпвима планираоа наставе  и других 
пблика в-п рада и упућиваое на струшну 
литературу. 

● Сарадоа са педагпщким асистентпм и 
приправницима 

● педагпщкп-инструктивни увид- ппсета 
шаспвима првих разреда у матишнпј 
щкпли, ппсета шаспвима шетвртих 

Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
Састанак, анализа, 
израда ИПП 
 
Састанак, 
разгпвпр 
 
Састанак, 
разгпвпр 
 
Разгпвпр 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
Пбилазак наставе, 
разгпвпр, анализа 
 ппсета шаспвима 
 
 
-разгпвпр 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
 
 
Анализа, 
дискусија, крпз 

 
Наставници, 
педагпг, 
психплпг 
педагпг, 
психплпг 
ушитељи 
 
разредне 
старещине 
 
ППС, 
наставници, 
ушитељи, 
рпдитељи 
 
ППС, директпр 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППС 

Септембар
-јун 
 
 
Септембар
-јун 
 
Септембар 
 
Август  
 
 
Септембар
- јун  
Септембар
-јун 
 
Септембар
-јун 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
 
 
Тпкпм 
щкплске 
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разреда у матишнпј щкпли  редпвне и 
угледне шаспве 

гпдине 

Рад и сарадоа са ученицима 

 
● Утврђиваое зрелпсти ушеника за редпвни 

пплазак у щкплу 
● Пријем и расппређиваое нпвих ушеника 
● Анкетираое ушеника за слпбпдне 

наставне активнпсти, ваннаставне 
активнпсти и избпрне прпграме  

● Идентификација ушеника кпји имају 
тещкпћа у ушеоу и ппнащаоу и 
прганизпваое пбразпвнп-васпитнпг рада 
са оима 

● Пружаое ппмпћи у раду ушенишких 
прганизација 

● Праћеое адаптације ушеника-нарпшитп 
првпг и петпг разреда 

● Индивидуални и групни рад са 
ушеницима на оихпвпм псппспбљаваоу 
за усвајаое раципналних метпда ушеоа ( 
радипнице за 6.разред) 

● Индивидуални и групни саветпдавни рад 
са ушеницима и ппјашан васпитни рад. 

● Прпмпвисаое, предлагаое мера у циљу 
смаоиваоа насиља 

● Ушещће у планираоу и реализацији 
културних манифестација 

● Ушещће у активнпстима Ушенишкпг 
парламента 

 
Анкетираое, 
разгпвпр 
Дпгпвпр, 
разгпвпр,  
Анкетираое, 
анализираое 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
радипнице 
 
Састанак 
Праћеое 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
Саветпдавни 
разгпвпр, 
састанак, 
радипнице 
Прпмпвисаое, 
презентације, 
анкетираое 
 

 
ППС 
Рпдитељи 
 
 
Ушитељи, 
разредне 
старещине 
 
Секретар 
щкпле 
Ушитељи, 
разредне 
старещине 
 
Састанци, 
разгпвпри 

 
Мај  
Август –
септембар  
Тпкпм 
гпдине 
 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
 
Септембар
- јун 
 

Рад са рпдитељима 

 
 

● Прикупљаое знашајних ппдатака при 
упису ушеника у први разред 

● Идивидуални саветпдавни рад са 
рпдитељима у вези са пбразпвни, 
васпитним и другим прпблемима оихпве 
деце; пружаое ппдрщке. 

● Прпмпвисаое и ппдржаваое 
укљушиваоа рпдитеља у ппједине пблике 
рада щкпле 

 
Разгпвпр 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
Радипнице, 
кпмбинпване 
активнпсти деце и 
рпдитеља 

 
Ушеници, 
рпдитељи 
 
ППС рпдитељи 
 

 
Мај-јун  
 
 
Септембар
-јун 
 
Септембар
-јун 

Рад са директпрпм, стручним сарадницима, педагпшким асистентпм и пратипцем ученика 

● Сарадоа са директпрпм на истраживаоу 
ппстпјеће пбразпвнп-васпитне праксе и 
специфишних прпблема и пптреба 
устанпве и предлагаое мера за 
унапређеое 

● Сарадоа са директпрпм у пквиру рада 
струшних тимпва и кпмисија и редпвна 
размена инфпрмација 

● Сарадоа са директпрпм на заједнишкпм 

Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
Састанци, 

ППС, директпр 
 
 
ППС, директпр, 
тимпви 
 
 
ППС, директпр,  
тимпви 

Тпкпм щк-
гпдине 
 
Тпкпм щк-
гпдине 
 
 
Тпкпм щк-
гпдине 
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планираоу активнпсти, изради 
стратещких дпкумената устанпве, 
анализа и извещтаја п раду щкпле 

● Сарадоа са директпрпм п расппдели 
пдељенских старещинстава 

● Тимски рад на прпналажеоу 
најефикаснијих нашина унапређиваоа 
впђеоа педагпщке дпкументације 
устанпве 

● Сарадоа са директпрпм на планираоу 
активнпсти у циљу јашаоа наставнишких и 
лишних кпмпетенција 

дпгпвпри 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 

 
 
ППС, директпр, 
тимпви 

 
 
 
Тпкпм щк-
гпдине 

Рад у стручних прганима и тимпвима 

● Ушествпваое у раду Наставнишкпг већа 
● Ушествпваое у раду струшних актива,  

струшних већа и кпмисија. 
● Инфпрмисаое струшних пргана п 

резултатима изврщених анализа, 
прегледа, испитиваоа и предлагаоа 
пдгпварајућих мера 

 
Састанак, 
праћеое 
литературе, 
впђеое 
дпкументације 
Састанак 
 

 
ППС, директпр, 
тимпви 
 

 
 
Септембар
-јун 
 
 

Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне 
сампуправе 

● Сарадоа са пбразпвним, здравственим, 
спцијалним, културним и другим 
устанпвама кпје дппринпсе пствариваоу 
циљева и задатака пбразпвнп-васпитнпг 
рада устанпве 

● Ушествпваое у истраживаоима наушних, 
прпсветних и других устанпва 

Састанак, 
предаваоа, 
заједнишке 
активнпсти 
 
Ушествпваое у 
семинарима, 
активима и сл 

 
 
ППС, директпр, 
институције 
 
 

 
 
Септембар
-јун 
 

Впђеое дпкументације, припрема за рад и стручнп усавршаваое 

● Впђеое евиденције п свпм раду на 
дневнпм, месешнпм и гпдищоем нивпу.  

● Израда, припрема и шуваое ппсебних 
прптпкпла, шек листа за праћеое наставе 
и васпитних активнпсти на нивпу щкпле 

● Припрема за ппслпве предвиђене 
Гпдищоим прпгрампм и пперативним 
планпвима рада педагпга 

● Прикупљаое ппдатака п ушеницима и 
шуваое материјала кпји садржи лишне 
ппдатке п ушеницима у складу са етишким 
кпдекспм педагпга 

● струшнп усаврщаваое струшнпг сарадника 
●  Рад на Дпситеју 

Праћеое струшне 
литературе и 
впђеое пптребне 
дпкументације 
 
Праћеое струшне 
литературе и 
впђеое пптребне 
дпкументације 
 
Впђеое 
дпкументације 
 
Впђеое 
дпкументације у 
електрпнскпј 
фпрми 

 
 
Педагпг, 
психплпг, 
Заппслени 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директпр, 
секретар 

 
 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 
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6.1.6. б) План рада психплпга шкплска 2021/22.гпдина 
 

Активнпсти/теме 
 

Начин 
реализације: 

Нпсипци 
реализације 

Време 
реализаци

је 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвнпг рада 

● Ушествпваое у изради Гпдищоег плана рада 
щкпле и оегпвих ппјединих делпва 

● Прпграмираое и кппрдинираое рада 
струшних актива и Тимпва 
 

● Планираое шаспва прпфесипналне 
пријентације 
 

● Иницираое и ушещће у инпвативним 
видпвима планираоа наставе  и других 
пблика п-в. рада 

● Фпрмираое пдељеоа првпг и петпг 
разреда; расппређиваое нпвппридпщлих 
ушеника 

● Ушествпваое у припреми индивидуалнпг 
пбразпвнпг плана за ушенике 
 

● Израда гпдищоег и месешних планпва  за 
свпј рад 

● Планираое предаваоа, за ушенике, 
рпдитеље, наставнике 

● Планираое радипница 
● Планираое прпјеката у щкпли 

Анализа, 
планираое, 
прикупљаое 
дпкументације  
 
Планираое 
дпгпвпр,  
 
Планираое, 
дпгпвпр 
 
Планираое, 
расппређиваое 
Планираое, 
анализа 
 
 
 
Дпгпвпр 
 
 
Прикупљаое 
ппдатака, 
планираое 

Директпр,  
педагпг 
Тимпви 
 
 
Педагпг, 
П.старещине 
8.разреда 
Педагпг 
 
 
Педагпг 
 
Струшни тим за 
И.П. ИПП 
тимпви 
Психплпг 
 
Педагпг, п. 
Старещине 
 
Директпр, 
шланпви 
Тимпва 

Септембар  
 
Септембар
- јун 
 
Другп 
пплугпди
щте 
Тпкпм 
щк.гпдине 
 
Мај-
септембар 
Тпкпм щк. 
гпдине 
 
Август-јун  
 
Тпкпм щк. 
Гпдине 
 
Септембар 

2.Праћеое и анализираое резултата васпитнп-пбразпвпнпг рада 

● Ушествпваое у праћеоу  и вреднпваоу 
пбразпвнп- васпитнпг  рада устанпве 

● Праћеое ефеката инпвативних активнпсти 
● Праћеое наставе на даљину 
● Праћеое и вреднпваое примене мера 

индивидуализације и ИПП-а.  
● Праћеое и ппдстицаое напредпваоа деце у 

развпју и ушеоу  
● Праћеое и вреднпваое ппступака 

пцеоиваоа и пптерећенпсти ушеника 
● Ушещће у изради гпдищоег извещтаја п раду 

щкпле 
● Уређиваое ФБ странице щкпле 

Разгпвпр, 
пбилазак 
наставе, 
дискусија 
Разгпвпр, 
анализа 
ппстигнућа 
Разгпвпр, 
праћеое 
дпкументације 
 
Пдабир вести за 
пбјаву 

Педагпг, 
п.старещине 
Педагпг, 
наставници 
п.старещине   
 
 
Педагпг, 
директпр 
Директпр, 
педагпг... 
Наставници, 
ушеници 

Септембар
-јун 
 
Септембар
-јун 
 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 
Јун-
септембар 
Тпкпм 
гпдине 

3.Рад са наставницима 

● Сарадоа са наставницима у припремаоу и 
планираоу неппсреднпг пбразпвнп-
васпитнпг рада 

● Сарадоа са наставницима у прганизацији 
рада са ушеницима кпји имају ппсебне 
пбразпвнп- васпитне захтеве 

● Пружаое ппдрщке наставницима у раду са 
ушеницима кпд кпјих је утврђен психплпщки 

Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
Састанак, 
анализа, израда 
ИПП 
Разгпвпр 
 

Педагпг, 
наставници 
 
Педагпг, 
педаг.асистент 
 
Педагпг, 
наставници 

Септембар
-јун 
 
Септембар
-јун 
 
Септембар
- јун  
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узрпк неуспеха у дпстизаоу захтева 
пбразпвних стандарда кап и ппјава 
неадаптивних пблика ппнащаоа и 
предлагаое мера за оихпвп 
превазилажеое 

● Пружаое ппдрщке наставницима у 
фпрмираоу и впђеоу ушенишкпг кплектива, 
указиваое на психплпщке узрпке 
ппремећаја интерперспналних пднпса у 
групама и предлагаое мера за оихпвп 
превазилажеое 

● Пснаживаое наставника да преппзнају 
сппспбнпсти, интереспваоа и склпнпсти 
ушеника кпје су у функцији развпја 
прпфесипналне каријере ушеника 

● Инфпрмисаое п ушеницима уписаним у 
први разред 

● Инфпрмисаое пдељенских старещина петпг 
разреда п ушеницима  

● Пружаое ппмпћи наставницима у 
пствариваоу сарадое са рпдитељима 
 

● Ппсета редпвним шаспвима и оихпва 
анализа, предлагаое мера за унапређеое 
пбразпвнп- васпитнпг прпцеса (ппсета 3 шаса 
кпд првпг разреда, ппсета 3 шаса у 
5.разреду) 

● Ппсета угледним и пгледним шаспвима и 
оихпва анализа 

● Иницираое и ушещће у инпвативним 
видпвима планираоа наставе  и других 
пблика п-в рада и упућиваое на струшну 
литературу  

● Пружаое ппдрщке јашаоу наставнишких 
кпмпетенција (кпмуникација и сарадоа, 
кпнструктивнп рещаваое сукпба, ппдрщка 
развпју лишнпсти детета...) 

● Сарадоа са педагпщким асистентпм и 
приправницима 

 
 
 
 
Састанак, 
разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
 
Састанак, 
разгпвпр 
 
 
Разгпвпр 
 
Разгпвпр 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
Пбилазак 
наставе, 
разгпвпр, 
анализа 
 
 
Ппсета 
шаспвима, 
анализа  
 
Анализа, 
дпгпвпр 
 
 
Састанак, 
дпгпвпр, ппсете 
шаспвима 

 
 
 
 
Педагпг 
 
 
 
 
 
Тим за 
прпф.пријентац
ију  
 
Педагпг, 
ушитељи, 
наставници 
 
Педагпг, 
директпр,  
 
Педагпг, 
директпр 
 
 
 
 
Педагпг 
 
 
 
Педагпг, 
наставници 
 
 
Педагпг, 
педаг.асистент, 
приправник 

 
 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
 
Тпкпм щк. 
гпдине 
 
 
Септембар 
 
 
 
Тпкпм щк. 
гпдине 
 
Тпкпм щк. 
Гпдине 
 
 
 
 
Тпкпм щк. 
Гпдине 
 
 
Тпкпм щк. 
Гпдине 
 
 
Тпкпм щк. 
Гпдине 
 

4.Рад и сарадоа са ученицима 

● Утврђиваое зрелпсти ушеника за редпвни 
пплазак у щкплу 

● Испитиваое детета уписанпг у пснпвну 
щкплу прпценпм интелектуалнпг, 
кпгнитивнпг, емпципналнпг и спцијалнпг 
статуса ради даваоа преппрука за да љи 
рад; прпвера спремнпсти детета старпсти пд 
6 дп 6,5 гпдина за пплазак у щкплу 

● Пријем и расппређиваое нпвих ушеника 
● Психплпщка тестираоа ушеника ради 

дпбијаоа релевантних ппдатака за 
реализацију неппсреднпг рада са 
ушеницима и других ппслпва у раду са 
наставницима, рпдитељима, институцијама 

Тестираое 
 
Тестираое, 
разгпвпр 
 
 
 
 
Дпгпвпр, 
анализа 
 
Тестираое 
 
 

Педагпг, 
рпдитељи 
Педагпг, 
рпдитељи 
 
 
 
 
Педагпг, 
ушитељи, 
п.старещине 
Психплпг 
 
 

Април- 
Мај  
 
 
 
 
 
 
Август –
септембар  
 
Тпкпм щк. 
гпдине  
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● Идентификација ушеника кпји имају тещкпће 
у ушеоу, развпјне, емпципналне и спцијалне 
тещкпће, прпблеме прилагпђаваоа, 
прпблеме ппнащаоа и пбављаое 
саветпдавнпг рада ради превазилажеоа 
тещкпћа 

● Пружаое ппдрщке деци за кпје се 
пбезбеђује рад пп индивидуализпванпј 
настави и ИПП-у 
 

● Идентификпваое ушеника са изузетним 
сппспбнпстима и ппдстицаое оихпвпг 
развпја 

● Пружаое ппдрщке ушеницима из псетљивих 
друщтвених група 
 

● Праћеое адаптације ушеника-нарпшитп 
првпг и петпг разреда 

● Индивидуални и групни саветпдавни рад са 
ушеницима 

● Прганизпваое и реализпваое предаваоа за 
ушенике из пбласти менталнпг здравља 
(предаваоа п превенцији  алкпхплизама, 
наркпманије) 

● Прпмпвисаое, предлагаое мера у циљу 
смаоиваоа насиља 

● Ппдрщка развпју прпфесипналне каријере 
ушеника прпфесипналним инфпрмисаоем и 
саветпваоем  

● Пружаое психплпщке ппмпћи ушенику у 
акцидентним кризама 
 

Разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
 
 
Разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
Разгпвпр, 
тестираое, 
планираое 
Разгпвпр, 
прикупљаое 
инфпрмација 
Разгпвпр, 
прикупљаое 
инфпрмација 
 
 
Разгпвпр 
Предаваое 
 
 
Радипнице 
Предаваоа, 
презентације, 
анкетираое 
Саветпдавни 
разгпвпр,  
радипнице 
Предаваое, 
прганизпваое 

Педагпг, 
ушитељи, 
наставници 
 
 
 
Педагпг, 
ушитељи, 
наставници, 
пед.асист. 
Педагпг, 
ушитељи, 
наставници 
Педагпг, 
ушитељи, 
наставници 
Педагпг, 
п.старещине, 
ушитељи 
П.старещине 
 
 
 
 
 
Педагпг, Тим за 
ненасилну 
кпмуникацију, 
врщоашки тим 
 
 
 
 
 

Септембар
-јун 
 
 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
Септембар
- јун 
 
Тпкпм щк. 
гпдине 
 
 
Првп 
пплугпди
щте 
Децембар 
 
 
 
 
Тпкпм щк. 
гпдине 
 
 
 
Пп 
пптреби 
 
 

5.Рад са рпдитељима 

● Прикупљаое знашајних ппдатака при 
тестираоу и упису ушеника у први разред 

● Идивидуални саветпдавни рад са 
рпдитељима у вези са пбразпвним, 
емпципналним, спцијалним и другим 
прпблемима оихпве деце; пружаое 
ппдрщке 

● Ппдрщка јашаоу рпдитељских васпитних 
кпмпетенција инфпрмисаоем п 
психплпщким карактеристикама оихпве 
деце 

● Пснаживаое рпдитеља да преппзнају 
карактеристике свпје деце кпје указују на 
оихпве изузетне сппспбнпсти и пружаое 
ппдрщке у прпналажеоу разлишитих 
мпгућнпсти ппдстицаоа и усмераваоа 
оихпвпг ппщтег и прпфесипналнпг развпја  

● Сарадоа са рпдитељима  шија се деца 
щкплују пп ИПП-у 

Разгпвпр 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
 
Разгпвпр 
 
 
 
 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 

Рпдитељи 
 
 
Рпдитељи  
 
 
 
Рпдитељи  
 
 
 
Рпдитељи, 
пдељ. 
старещине 
 
 
 
Педагпг, 
педагпщки 

Април-мај 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 
 
 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 
 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 
 
 
 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 
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● Трибина за рпдитеље будућих првака 

анализа, 
планираое  
Разгпвпр  

асистент, 
наставници 
Педагпг  

 
 
март 

6.Рад са директпрпм, стручним сарадницима, педагпшким асистентпм и пратипцем ученика 

● Сарадоа са директпрпм и педагпгпм на 
истраживаоу ппстпјеће пбразпвнп-васпитне 
праксе и специфишних прпблема и пптреба 
устанпве и предлагаое мера за унапређеое 

● Сарадоа са директпрпм и педагпгпм у 
пквиру рада струшних тимпва и кпмисија и 
редпвна размена инфпрмација 

● Сарадоа са директпрпм, педагпгпм на 
заједнишкпм планираоу активнпсти, изради 
стратещких дпкумената устанпве, анализа и 
извещтаја п раду щкпле 

● Сарадоа са директпрпм п расппдели 
пдељеоских старещинстава 

● Сарадоа са директпрпм и педагпгпм у 
прганизпваоу трибина, предаваоа, 
радипница за ушенике, наставнике, 
рпдитеље  

● Сарадоа са директпрпм и педагпгпм на 
планираоу активнпсти у циљу јашаоа 
наставнишких и лишних кпмпетенција 

● Сарадоа са педагпгпм на припреми и 
реализацији разних пблика струшнпг 
усаврщаваоа 

Анализа, 
предлагаое, 
дпгпвпр 
 
Састанци, 
аналиа, дпгпвпр 
 
Састанци, 
анализа, 
дпгпвпри 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
Састанци, 
дпгпвпри 

Директпр, 
педагпг 
Тимпви 
 
 
 
 
Директпр, 
педагпг 
 
 
Директпр 
 
 
 
 
 
Директпр, 
педагпг, 
наставници 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм щк. 
гпдине 
 
 
 

7.Рад у стручним прганима и тимпвима 

● Ушествпваое у раду Наставнишкпг већа 
● Ушествпваое у раду струшних актива,  

струшних већа и кпмисија. 
● Инфпрмисаое струшних пргана п 

резултатима изврщених анализа, 
прегледа, испитиваоа и предлагаоа 
пдгпварајућих мера 

● Предлагаое мера за унапређиваое 
струшних пргана щкпле 

Састанак, 
анализа, 
дпгпвпр, 
праћеое 
литературе, 
впђеое 
дпкументације 
 

Директпр, 
педагпг  
Тимпви 

Тпкпм щк. 
гпдине 
 
 
 
 

8.Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне 
сампуправе 

● Сарадоа са пбразпвним, здравственим, 
спцијалним, културним и другим 
устанпвама кпје дппринпсе пствариваоу 
циљева и задатака пбразпвнп-васпитнпг 
рада устанпве 

● Ушествпваое у истраживаоима наушних, 
прпсветних и других устанпва 

Састанак, 
дпгпвпр, 
заједнишке 
активнпсти 
Ушествпваое у 
семинарима, 
активима и сл. 

Педагпг, 
директпр,   
Институције 
 
 
 

Тпкпм щк. 
гпдине 

9.Впђеое дпкументације, припрема за рад и стручнп усавршаваое 

● Впђеое евиденције п свпм раду на 
дневнпм, месешнпм и гпдищоем нивпу.  

● Израда, припрема и шуваое ппсебних 
прптпкпла, шек листа за праћеое наставе и 
васпитних активнпсти на нивпу щкпле 

Записиваое 
пптребних 
инфпрмација, 
шуваое дпкум.и  
праћеое 
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● Припрема за ппслпве предвиђене 
Гпдищоим прпгрампм и пперативним 
планпвима рада психплпга 

● Прикупљаое ппдатака п ушеницима и 
шуваое материјала кпји садржи лишне 
ппдатке п ушеницима у складу са етишким 
кпдекспм психплпга 

● Впђеое евиденције п сппственпм 
струшнпм усаврщаваоу  

струшне 
литературе и  
 
 
Бележеое и 
шуваое 
пптребне 
дпкументације 
Чуваое 
сертификата 

 
 

 
Тпкпм щк. 
гпдине 

 
 
6.1.6. в) План рада библиптекара 

  

Активнпсти/теме Начин реализације: Време реализације 

Евидентираое нпвих коига и 
шаспписа 

каталпщка пбрада тпкпм щкплске гпдине 

Уређеое панпа у библиптеци излпжба Септембар –јун 

Увпђеое првака у евиденцију евиденција нпвих 
шланпва 

септембар и пктпбар 

Активнпсти ппвпдпм Дешије 
недеље  

излпжба коига пктпбар 

Шкплски шасппис „Светпсавац“ писаое и редакција 
текстпва  

септембар, пктпбар, нпвембар 
и децембар 

Ппдстицаое креативнпг 
стваралащтва 

сарадоа са ушитељима 
и наставницима српскпг 

септембар – јун 

Набавка нпвих коига ппсета Сајму коига пктпбар 

Припрема лектире сарадоа са ушитељима 
и наставницима српскпг 

септембар – јун 

Пппуларизација активнпсти 
библиптеке 

сарадоа са лпкалним 
медијима 

септембар – јун 

Вплпнтираое ушеника рад у библиптеци септембар-јун 

Ппмпћ ушеницима у изради 
прпјеката 

рад са ушеницима септембар – јун 

Струшнп усаврщаваое трибине, семинари, 
струшна литература 

септембар – јун 

Издаваое коига  рад са ушеницима септембар – јун 

Рад на инфпрматишкпј писменпсти интернет септембар – јун 

Реализпваое наставних јединица шас у библиптеци септембар – јун 

Свешанп ушлаоеое првака шас у библиптеци јануар 

Гпстпваоа писаца коижевни матине нпвембар 

Развијаое навика и интереспваоа 
за кприщћеое библиптешке грађе 

шас у библиптеци септембар – јун 
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Пбележаваое Дана дешије коиге излпжба коига април 

Ушествпваое у припреми щкплских 
културних манифестација 

рад са ушеницима септембар – јун 

Припрема анкета за шаспписе 
 

Припремаое, ппдела 
анкета и пбрада 

септембар 

 

6.2. ПЛАН РУКПВПДЕЋИХ ПРГАНА 
 
6.2.1. План рада директпра шкпле 
 

Активнпсти Време реализације Сарадници 
 

- Прганизација  пбразпвнп васпитнпг 
рада – кпнашна задужеоа наставника  
и струшних сарадника 

- август - педагпг 

- израда расппреда шаспва  - август 2021. Гпдине  -   педагпг 
-уппзнаваое са актима приспелим у 
тпку щкплскпг распуста 

-август -педагпг 

- израда извещтаја п раду щкпле  - август – септембар Педагпг, психплпг, 
рукпвпдипци струшних пргана 
щкпле 

- припрема Гпдищоег плана щкпле  - август-септембар Педагпг, психплпг, 
рукпвпдипци струшних пргана 
щкпле 

- рад у ппщтинскпм активу директпра  август,септембар,нпвем
бар 2021; 
-фебруар,мај,јун,август 
2022. 

- директпри пснпвних и 
средоих щкпла ппщтине Бајина 
Бащта; 

- седница Наставнишкпг већа  - август, септембар, 
нпвембар, јануар, 
април, јун 

-педагпг, психплпг, шланпви 
тимпва 

- сарадоа са Шкплскпм управпм 
Ужице 

- тпкпм гпдине - нашелник, саветници 

- ушещће у раду  седнице щкплскпг  
пдбпра  

- август 
- тпкпм гпдине пп плану 
щкплскпг пдбпра 

- председник щкплскпг пдбпра, 
- секретар щкпле 

- кпнашна припрема щкплских 
пбјеката  за ппшетак рада 

- август - секретар щкпле  

- израда плана струшнпг усаврщаваоа - август - педагпг, рукпвпдипци 
струшних већа 

- седница Савета рпдитеља -септембар,пктпбар, 
-фебруар,март,јун  

-председник Савета рпдитеља, 
секретар 

- дпнпщеое Правилника п 
прганизацији и систематизацији 
ппслпва 

- август  -секретар щкпле 

- финансијскп ппслпваое щкпле - тпкпм щкплске гпдине - щеф рашунпвпдства 
- седница Шкплскпг пдбпра - септембар  -председник щкплскпг пдбпра, 

секретар 
-припреме и рукпвпђеое седницама 
Наставнишкпг већа 

-септембар -педагпг, психплпг 

-педагпщкп инструктивни ппслпви у 
вези са радпм струшних актива 

-септембар -рукпвпдипци струшних актива 
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-праћеое реализације гпдищоег 
прпграма рада щкпле 

-септембар -педагпг, психплпг 

-увид у планпве рада наставника -септембар -педагпг 
- утврђиваое расппреда шаспва и 
ваннаставних активнпсти 

- септембар  -педагпг 
 

- ппсета  издвпјенoм пдељеоу  у 
смислу сагледаваоа 
припремљенпсти за рад 

- септембар - секретар щкпле 
  

Сарадоа са Црвеним крстпм Бајина 
Бащта-пбележаваое Дешије недеље 

- пктпбар - педагпг, психплпг, ушитељи 

- педагпщкп-инструктивни увид –
ппсета једнпг шаса српскпг језика и 
једнпг шаса гепграфије 

пктпбар - педагпг, наставници српскпг 
језика и  гепграфије 
 

- праћеое сампвреднпваоа - пктпбар - шланпви тима за 
сампвреднпваое 

-прганизација израде и ажурираое 
нпрмативних аката щкпле 

- пктпбар -секретар щкпле 

-израда плана набавке ппреме, 
наставних средстава и плана 
инвестиципнпг пдржаваоа 

- пктпбар -секретар щкпле 

-анализа успеха на крају првпг 
класификаципнпг перипда 

-нпвембар -пдељеоске старещине 

-анализа успеха из ппјединих 
предмета и групни пблици 
инструктивнпг рада са наставницима 
(у пквиру струшних актива) 

-нпвембар -рукпвпдипци струшних актива 

-сарадоа са друщтвенпм срединпм  -нпвембар -председник ппщтине, 
директпри предузећа и 
устанпва, други сарадници 

- анализа успеха  и  владаоа ушеника  
на крају првпг  класификаципнпг 
перипда 

- нпвембар -  педагпг, психплпг 

- педагпщкп-инструктивни увид – 
ппсета шаспвима првих и петих 
разреда у матишнпј щкпли 

- нпвембар - педагпг, психплпг 
 

- ушещће у раду седнице Шкплскпг 
пдбпра 

-нпвембар-децембар - председник щкплскпг пдбпра 
- секратар 

-анализа пбављаоа 
административнп-финансијских 
ппслпва 

-децембар -щеф рашунпвпдства 

-припрема за израду заврщнпг 
рашуна 

-децембар -щеф рашунпвпдства 

-пдржаваое седница Пдељеоских и 
разредних већа 

-децембар -пдељеоске старещине и 
предметни наставници 

-седница наставнишкпг већа – 
анализа рада и извещтаја п успеху у I 
пплугпђу, мере за даљи рад 

-децембар -пдељеоске старещине и 
предметни наставници 

- преглед педагпщке дпкументације - децембар, април, јун -педагпг, психплпг 
- припрема финансијскпг плана , 
анализа кприщћеоа средстава 
утврђених финансијским планпм 

- нпвембар-децембар - щеф рашунпвпдства 

- педагпщкп-инструктивни рад – 
ппсета шасу физике и хемије 

децембар - педагпг, наставници физике и 
хемије 
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-анализа успеха и дисциплине  на 
крају  првпг пплугпдищта, 
седнице пдељенских и наставнишкпг 
већа 

јануар 2022.гпдине  -педагпг, психплпг 
-рукпвпдипци пдељ.већа 

-пбнпва претплате на струшне 
шаспписе и листпве за 2022. Гпдину 

- јануар -библиптекар 

-припрема и прганизација прпславе 
Светпг Саве 

- јануар - педагпг, психплпг,секретар, 
задужени наставници 

-прганизација детаљнпг шищћеоа  и 
уређеоа щкплских пбјеката  за време 
зимскпг распуста 

јануар - секретар 

-преглед извещтаја за анализу рада у 
првпм пплугпдищту 

- јануар -шланпви Наставнишкпг већа 

-увид у реализацију фпнда шаспва 
свих пблика наставе 

- јануар -психплпг 

Јавне набавке у вези финансијскпг 
плана 

- фебруар - щеф рашунпвпдства 
-секретар 

-седница Шкплскпг пдбпра - фебруар - председник щкплскпг пдбпра 
- секретар 

-щкплска и ппщтинска такмишеоа - фебруар - рукпвпдипци струшних већа 
-педагпщкп-инструктивни рад-ппсета 
у ИП Перућац 

- март - педагпг, психплпг 
-ушитељица 

-праћеое и реализација плана и 
прпграма пбразпвнп васпитнпг рада 
прегледпм щкплске дпкументације 
 

- март -педагпг 

-припрема за прпбни заврщни испит 
ушеника 8. Разреда 

- март -предметни наставници 

-седница пдељенских и Наставнишкпг 
већа 

-април - педагпг,психплпг 
 

-анализа финансијскпг ппслпваоа  
 

-април -щеф рашунпвпдства 

-прганизација и план уписа ушеника у 
први разред 

 

-април -педагпг, психплпг 

-седница Наставнишкпг већа – 
анализа успеха и владаоа на крају 
трећег класификаципнпг перипда  

 

-април -шланпви наставнишкпг већа 

-ппщтинска и пкружна такмишеоа - фебруар, март,април - рукпвпдипци струшних већа 
-анализа резултата ппстигнутих на 
такмишеоима 

- мај  - педагпг 
 

-анализа ппстигнутих резултата 
ушеника на разним такмишеоима 
 

- мај  -наставници 

-анализа резултата са прпбнпг 
заврщнпг испита  

- мај  -педагпг, психплпг 

-анализа успеха и владаоа на крају 
другпг пплугпдищта за ушенике псмпг 
разреда  

- мај  -разредне старещине 8. Разреда  

-прганизација припремне наставе - мај -предметни наставници 
-ппсета 3 шаса у шетвртпм разреду - мај - педагпг, психплпг 
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 - ушитељи шетвртпг разреда 

-свешани пријем првака - јун -  педагпг, психплпг, ушитељи 
првпг разреда 

-план заврщетка наставне и щкплске 
гпдине 

- јун -педагпг, психплпг 

-припреме и задужеоа  за израду 
Гпдищоег плана рада 

- јун  -  педагпг, психплпг 

-прганизација  заврщнпг испита за 
ушенике псмпг разреда 

- јун  - педагпг, психплпг, секретар 

-прганизација разредних испита, 
ппправних испита 
 

- јун  -наставници 

-сарадоа са МПНТР у вези са 
прганизацијпм заврщнпг испита 
 

- јун  -МПНТР 

-седнице већа 
 

- јун  -шланпви већа 

-анализа реализације ГПР - јун  -педагпг, психплпг 
-предлпг плана рада за наредну 
щкплску гпдину 

- јун  - педагпг, психплпг 

-анализа щестпмесешнпг 
финансијскпг ппслпваоа щкпле 
 

- јун  -щеф рашунпвпдства 

-прганизација припремне наставе и 
ппправних испита 

- август - педагпг 

-анализа успеха и дисциплине  на 
крају щкплске гпдине 

- август  - педагпг 

-кпнтрпла планпва и реализације 
дппунскпг и дпдатнпг рада 

-тпкпм гпдине -педагпг, психплпг 

-пдржаваое седница струшних пргана -тпкпм гпдине -педагпг, психплпг 
-анализа текућих васпитнп-
пбразпвних прпблема и ппмпћ 
наставницима у  успещнијем 
васпитнп-пбразпвнпм делпваоу 

-тпкпм гпдине -педагпг, психплпг 

-индивидуални разгпвпри са 
наставницима ппсле ппсећених 
шаспва у циљу пружаоа ппмпћи у 
планираоу и прпграмираоу 
 

-тпкпм гпдине -предметни наставници 

-саветпдавни рад са рпдитељима 
ушеника 
 

-тпкпм гпдине -рпдитељи 

-саветпдавни рад са наставницима у 
циљу адекватнпг третмана 
 

-тпкпм гпдине -наставници, педагпг, психплпг 

-ппдстицаое ушеника са тещкпћама у 
раду и ппнащаоу 
 

-тпкпм гпдине -ушеници, педагпг, психплпг 

-израда разних извещтаја за пптребе 
педагпщке и друщтвених инстуција 
 

-тпкпм гпдине -педагпг, психплпг 

-саветпдавни рад са ушеницима кпји -тпкпм гпдине -ушеници, педагпг, психплпг 
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исппљавају прпблемске пблике 
ппнащаоа  
-сарадоа са ппщтинпм Бајина 
Бащта,Дпмпм здравља, ЈП „Дринскп-
лимске ХЕ“, Црвеним крстпм, 
Пплицијскпм станицпм Бајина Бащта, 
Центрпм за спцијални рад Бајина 
Бащта, Устанпва „Култура“, 
Библиптека“Милпщ Требиоац“ СТЦ 
„Тара –Дрина“ и други. 

-тпкпм гпдине - председник ппщтине 
- директпри предузећа и 

устанпва, други сарадници 

 
 

6.3.ПЛАН УПРАВНИХ ПРГАНА 
 
     Састав Шкплскпг пдбпра: 
 

Име и презиме Кп је пвлашћени предлагач 

САОА АКСИЋ  Савет рпдитеља 

МИРПСЛАВ ТАДИЋ Савет рпдитеља 

ЈПСИППВИЋ МИРЈАНА Савет рпдитеља 

ЈАСМИНКА МИТРПВИЋ Шкпла 

МАРКП МАРКПВИЋ Лпкална заједница 

ДРАГАНА ЈПВАНПВИЋ  Шкпла 

СТЕФАНА ТЕШИЋ Лпкална заједница 

РАДПЈКА ГЛАВИНИЋ Лпкална заједница  

ДРАГАНА ЈЕВЂЕНИЋ  Шкпла 

          
6.3.1. План рада шкплскпг пдбпра: 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме садржаји/ Начин реализације Нпсипци 
реализације и 
сарадници 

СЕПТЕМБАР  1. Извещтај  п раду за щк.2020/21. 
2. Извещтај  п пствариваоу  плана 

струшнпг  усаврщаваоа у щкплскпј 
2020/2021 гпдини 

3. Извещтај  п пствариваоу 
развпјнпг плана на гпдищоем 
нивпу 

4. Извещтај п раду директпра щкпле 
5. Гпдищои план рада за 

щк.2021/22. 
6. План струшнпг усаврщаваоа 

заппслених у щкплскпј 2021/2022 
гпдини 

7. Правилник п прганизацији и 
систематизацији ппслпва 

 

Усвајаое 
 

Усвајаое 
 
 

усвајаое 
 
 

усвајаое 
 

Дпнпщеое 
 
 
дпнпщеое 
 
Даваое сагласнпсти 
 
 

Директпр,шланпви 
пдбпра 
 
Директпр,шланпви 
пдбпра 
Директпр,шланпви 
пдбпра 
 
Директпр,шланпви 
пдбпра 
Директпр.шланпви 
Шкплскпг пдбпра 
Директпр,шланпви 
Ш.пдбпра 
 
Директпр,шланпви 
Ш.пдбпра 
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ДЕЦЕМБАР 1. Предлпг  финансијскпг 
плана  за припрему бучета 
Републике Србије 
2. Извещтај  п раду директпра 
Шкпле и раду Шкпле 
3. Пппис импвине и пбавеза са 
стаоем на дан 31.12.2021. гпдине 

утврђиваое 
 
разматраоа 
 
 
дпнпщеое пдлуке 

-Директпр, щеф 
рашунпвпдства, 
шланпви Шк.пдбпра 
-Директпр, шланпви 
Ш.пдбпра 
-Секретар,шланпви 
Ш.пдбпра 

ФЕБРУАР-
МАРТ 

1. Финансијски план Шкпле 
2. Гпдищои пбрашун Шкпле 
3. Извещтај п пппису импвине  и 

пбавеза са стаоем на дан 
31.12.2021. гпдине 

 

дпнпщеое 
усвајаое 
 
разматраое, 
усвајаое 
 
 
 

-Директпр,щеф 
рашунпвпдства,шл.Ш.
пдбпра 
-Директпр 
щкпле,председник 
ппписне 
Кпмисије,шл.Ш.пдбп
ра 

ЈУН  
1.извещтај п раду директпра 
Шкпле 

Усвајаое 
разматраоа 

Директпр 
Шкпле,шланпви 
Ш.Пдбпра 

Тпкпм 
гпдине 

1. пдлушиваоа пп  правним 
лекпвима предвиђеним  
ппсебним закпнима 

2. разматраое ппщтпваоа ппщтих 
принципа,пствариваое циљева 
пбразпваоа и васпитаоа  и 
стандарда ппстигнућа. 

3. предузимаое мера за  
ппбпљщаое услпва рада  и 
пствариваое  пбразпвнп-
васпитнпг рада 

4. ппщти акти у складу са 
ппзитивним прпписима 

5. ппјединашни захтеви физишких и 
правних лица 

Разматраое,дпнпщ
еое пдлуке 
Праћеоа 
 
 
 
Кпнкретизпвани 
кпраци 
 
Дпнпщеое 
 
Разматраоа,пдлуши
ваое 

Чланпви Ш.пдбпра 
 
Чл.Ш.пдбпра 
 
 
 
Чл.Шк.пдбпра 
 
Секретар,шланпви 
Ш.пдбпра  
 
Секретар,шланпви 
Ш.пдбпра 

Начин праћеоа: Анализа активнпсти крпз записнике са пдржаних седница Шкплекпг пдбпра 
Нпсилац праћеоа: Председник Шкплскпг пдбпра 
Председник Шкплскпг пдбпра: Јасминка Митрпвић 
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7. ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ 

 
7.1. ПЛАН ПСТАЛИХ ПБЛИКА ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ  РАДА У ПРВПМ ЦИКЛУСУ 
ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
7.1.1 План  пдељенских старешина 
 

Назив активнпсти 
Разред 

Планиранп 
часпва на 

гпдиш. Нивпу 

Задужени наставници 

„Шкпла без насиља“ I, II, III, 12 Ушитељи 

„Шкпла без насиља“ IV 4 Ушитељи 

„Пвп сам ја“ I, II, III, IV  
9 

Ушитељи 

„Шта знам п здрављу“ I, II, III, IV  
10 

Ушитељи и сарадници из Дпма 
здравља 

Дневни ритам I, II, III, IV 5 Ушитељи 

Пснпви безбеднпсти деце IV 8 Предаваши МУП-а 

 
 
         
7.1.2. План друштвених, техничких, хуманитарних, сппртских и културних активнпсти  
 
 

 
Назив активнпсти 

 
Разред 
 

 
Планиранп часпва на 
гпдишоем нивпу 

 
Задужени наставник 

Драмска  секција IV Ђпкић Ранисав 36 

Ритмишка секција  IV Маркпвић Мирјана 36 

Рецитатпрска секција IV Митрпвић Јасминка 36 

 
 
 

7.2. ПЛАН ПСТАЛИХ ПБЛИКА ПБРАЗПВНПВАСПИТНПГ РАДА У ДРУГПМ ЦИКЛУСУ 
ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА                                          
 
7.2.1. План пдељеоских старешина 
         

Редни 
брпј 
теме 

Teме Брпј часпва пп разредима Реализатпри:  

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 

1. Права и пбавезе ушеника, 
наставника и рпдитеља 

3 3 3 3 Пдељеоске старещине 

2. Пбележаваое знашајних 
датума у тпку щкплске 
гпдине 

4 4 4 4 Пдељеоске старещине, 
наставници српскпг језика, 
ликпвне културе, истприје 
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3. Здравственп васпитаое 
 
 

4 4 5 5 Пдељеоске старещине, 
педагпг, психплпг, предаваши 
из Дпма здравља 

4. Прганизпваое слпбпдних 
активнпсти 
 

4 4 4 4 Пдељеоске старещине 

5. Пднпс према ваннаставним 
активнпстима 
 

4 3 3 2 Пдељеоске старещине 

6. Текући прпблеми везани за 
успех и владаое ушеника  
 

5  4 4 4 Пдељеоске старещине 

7. Безбеднпст у сапбраћају 
Безбеднп детиоствп 
 

3 / 3 3 Пдељеоске старещине, 
представници пплиције 

8.  Защтита живптне средине 4 3 3 3 Пдељеоске старещине 

9. Превенција насиља 
(дигиталнп насиље, 
ненасилна кпмуникација) 

5 3 3 / Пдељеоске старещине, 
педагпг, психплпг 

10. Пснпви безбеднпсти / 8 / / Пдељеоске старещине 

11. Прпфесипнална 
пријентација- 4 шаса 
 

/ / 4 6 Пдељеоске старещине, 
педагпг, психлпг, НСЗ 

 Укупнп часпва у тпку 
шкплске гпдине 

36  36 36  34  

 
 
7.2.2 План слпбпдних активнпсти и избпрних предмета 
 
 

Назив активнпсти Разред Планиранп 
часпва на 
гпд.нивпу 

Задужени наставници 

Ликпвна секција V-VI 36 Ђуканпвић Радпмир 

Сапбраћајна секција V-VIII 36 Пурић Дејан 

Атлетика VII –VIII 36 Јпсиппвић Звјездана 

Пдбпјка VII –VIII 36 Ппппвић Бранка 

Нпвинарска секција V-VIII 36 Весна Марјанпвић 

Хпр V-VIII 108 Радпванпвић Ирена 

Чувари прирпде V- VI 72  Ирена Јакић 

Дпмаћинствп VII  36 Снежана Крстић 

Дпмаћинствп VIII 34 Ирена Јакић 

Свакпдневни живпт у прпщлпсти  V-VIII 72 Рпдпљуб Арсенијевић 

Цртаое, сликаое и вајаое V-VI 72 Радпмир Ђуканпвић 

Ушенишки парламент VII –VIII 3 Петрпвић Катарина 



 

59 

                                                                                                                                                                   

7.3.ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  
 
- Циљеви екскурзије – уппзнаваое са гепграфским ,истпријским и културним специфишнпстима  

пдређенпг краја , кап и уппзнаваое привреде ппјединих места; 
- Предлпг – актив наставника истприје и гепграфије  
 

Разред Марщута Трајаое 
екскурзије 

Дужина марщуте Време 
реализације 

I Б.Бащта-Ужице-Тара- Б.Бащта једнпдневна 113 км.  

II  Б.Бащта-Мпкра Гпра- Бајина 
Бащта 

једнпдневна 78 км.  

III и ИП 
Перућац 

Б.Бащта-Бранкпвина- Б.Бащта једнпдневна 166 км.  

IV Б.Бащта-Трщић- Б. Бащта једнпдневна 200 км.  

V Б.Бащта-Пријеппље-Манастир 
Милещева- Златибпр- 
Стппића пећина- Б.Бащта 

једнпдневна 250 км.  

 
VI 

Б.Бащта-Ваљевп-Лајкпвац-
Бепград (Храм Светпг Саве, 
Нарпдни музеј) Б. Бащта 

једнпдневна 350 км.  

 
 
 
 
VII 

Б.Бащта-Ужице-Чашак- -
Свилајнац-Ресавска пећина, 
Сталаћ, Алексинац, Чегар- 
Нищ – нпћеое/ Ћеле Кула-
Медијана/ Крущевац/Црква 
Лазарица –В.Баоа-Чашак-
Ужице-Б.Бащта 

двпдневна 597 км.  

VII Манастир Студеница једнпдневна 290 км.  

 
 
VIII и 
спец.пд. 

Б.Бащта-Ваљевп-Шабац-Ириг-
Манастир  Хпппвп/-Субптица 
–С Карлпвац- Ваљевп-Б.Бащта 

двпдневна   900 км.  

 
Укпликп се стекну услпви за реализацију екскурзија и наставе у прирпдии цеп ппступак реализације 
екскурзије биће изведен према Правилнику п измени Правилника п прпграму за пствариваое 
екскурзије у првпм и другпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа Прпсветни гласник“, 
бр.7/2010. Гпдине. 
 
 
НАСТАВА У ПРИРПДИ 
 

I Златибпр 

II Дивчибаре 

III Дивчибаре 

IV Аранђелпвац 

ИП Перућац Дивчибаре 
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8. ППСЕБНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА 

 
 

8.1 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ДИСКРИМИНАТПРНПГ 
ППНАШАОА И ВРЕЂАОА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДПСТПЈАНСТВА ЛИЧНПСТИ, НАСИЉА, 
ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ 

 
На пснпву Правилника  п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое и Правилника п ппступаоу устанпве у слушају сумое или утврђенпг 
дискриминатпрнпг ппнащаоа и вређаоа угледа, шасти или дпстпјанства лишнпсти, а у складу са 
специфишнпстима рада, наща щкпла је дефинисала Прпграм заштите деце/ученика пд 
дискриминације, дискриминатпрнпг ппнащаоа, насиља, злпстављаоа и занемариваоа (у даљем 
тексту ДНЗЗ) 

ЦИЉ:Защтита и унапређеое квалитета и безбеднпсти живпта деце/ ушеника са ппсебним 
псвртпм на друщтвенп неприхватљивп ппнащаое ушеника, кап и пдраслих кпји би мпгли угрпзити 
интерес деце / ушеника: 
- Ствараое и негпваое климе тплеранције, уважаваоа и међуспбнпг прихватаоа 

- Ппдизаое нивпа свести и сензатизација свих актера щкплскпг живпта ( наставника, рпдитеља, 

ушеника, ваннаставнпг пспбља ) у циљу бпљег преппзнаваоа ситуација у кпјима се насиље 

дещава; 

- Дефинисаое прпцедура и ппступака за защтиту ушеника пд насиља и реагпваоа у ситуацијама у 

кпјима се насиље дещава 

- Спрпвпђеое ппступака у складу са Ппсебним прптпкплпм и другим актима; 

- Усппстављаое интерне защтитне мреже; 

- Праћеое и евидентираое врста и ушесталпсти насиља; 

- Превентивни и саветпдавнп-едукативни рад у пквиру щкпле; 

 
ЗАДАЦИ ШКПЛЕ: У щкпли ћемп креирати климу у кпјпј се: 
❖ уши, развија, негује и ппдстише култура ппнащаоа и уважаваоа лишнпсти; 
❖ не тплерище насиље; 
❖ не ћути у вези са насиљем; 
❖ развија пдгпвпрнпстсазнаоа п насиљу пбавезују да се реагује 
❖ кппрдинација израде и реализације прпграма защтите деце / ушеника пд насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа 
❖ јашаое и пдржаваое сарадое са надлежним службама( Центар за спцијални рад, МУП, 

Здравствени центар …) 
● Дефинисаое улпга и пдгпвпрнпсти у  примени прпцедура и ппступака 
● Развијаое и ппщтпваое бпгатства разлишитпсти и културе ппнащаоа у пквиру васпитнп-

пбразпвних активнпсти 
● Прганизпваое пбука за ненасилну кпмуникацију и кпнструктивнп рещаваое кпнфликата 
● Прганизпваое разгпвпра, трибина, представа, излпжби п безбеднпсти и защтити 

деце/ушеника пд насиља 
● Дефиинисаое правила ппнащаоа и ппследица крщеоа правила 
● Развијаое вещтина ефикаснпг реагпваоа у ситуацијама насиља 
● Умрежаваое свих кљушних нпсилаца превенције насиља(савет рпдитеља,щкплски 

пдбпр,ушенишки парламент,наставнишкп веће) 
● тимски рад на превенцији насилнпг ппнащаоа или рещаваое пних ситуација у кпјима је 

насиље регистрпванп 
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ЗАДАЦИ У ПБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
● Усклађена и дпследна примена утврђених ппступака и прпцедура у ситуацијама насиља 
● Сарадоа са релевантним службама 
● Кпнтинуиранп евидентираое слушајева насиља 
● Праћеое и вреднпваое врста и ушесталпсти насиља путем истраживаоа, запажаоа и 

прпвере 
● Ппдрщка деци кпја трпе насиље 
● Рад са децпм кпја врще насиље 
● Пснаживаое деце кпја су ппсматраши насиља за кпнструктивнп реагпваое 
● Саветпдавни рад са рпдитељима 

Схпднп тпме щкпла је фпрмирала свпј тим кпји ће радити и пратити реализацију предвиђенпг 
прпграма. 

 
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНПСТИ 
Превентивне активнпсти треба да буду у складу са циљевима Ппсебнпг прптпкпла и предлпженим 
задацима. 
Превентивне активнпсти устанпва креира у складу са анализпм стаоа и увидпм у присутнпст насиља 
у свпјпј средини, а на пснпву: 

● Ушесталпсти инцидентних ситуација и брпја пријава насиља 
● Заступљенпсти разлишитих врста насиља 
● Брпја ппвреда 
● Сигурнпсти пбјекта, двприщта 

За анализу стаоа важни су: 
● Прпцена реализпваних пбука за заппслене и пптреба даљег усаврщаваоа 
● Брпј и ефекти реализпваних акција кпје прпмпвищу сарадоу 
● Степен и кавлитет укљушенпсти рпдитеља у рад устанпве 
● Дпнпщеое правила ппнащаоа и оихпва дпследна примена 
● Активнп ушещће деце у планираоу и реализацији превентивних активнпсти 
● Сарадоа са другим институцијама 
● Сарадоа са рпдитељима 
● Активираое щкплскпг и рекреативнпг сппрта 
● Разнпврсна ппнуда слпбпдних активнпсти 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНПСТИ 
Да би интервенција у защтити деце-ушеника била планирана и реализпвана на најбпљи нашин, 

неппхпднп је узети у пбзир следеће критеријуме: 
● Да ли се насиље дешава или ппстпји сумоа 
● Где се дещава – да ли се дещава у устанпви или ван ое 
● Кп су актери насиља,злпстављаоа и занемариваоа 
● Пблик и интезитет насиља,злпстављаоа и занемариваоа 
На пснпву пвих критеријума врщи се прпцена нивпа ризика за безбеднпст детета и пдређују 

ппступци и прпцедуре . 
У складу са прпценпм нивпа ризика дпнпси се пдлука п нашину реагпваоа: 
● Слушај се рещава у устанпви 
● Слушај рещава устанпва у сарадои са другим устанпвама 

Слушај се прпслеђује надлежним устанпвама 

Тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа  щкплске 2021/22.гпдине 

шине: 

1. Маријана Лукић, директпр  

2. Леппсава Иванпвић, педагпг                

3. Ивана Селинић, психплпг 

4. Катарина Петрпвић, секретар 

5. Пдељеоске старещине у пдељеоима где се насиље дещава 
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6. Данка Павлпвић, представник Савета рпдитеља 

7. Јана Павлпвић, представник Ушенишкпг парламента 

АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНПСТИ 

● Уппзнаваое са Ппсебним прптпкплпм 
● Презентација Насиље- врсте и пблици 

(за ушенике првпг разреда) 
● Дефинисаое правила ппнащаоа и 

ппследице крщеоа правила (први и 
пети разред) 

●  „Кутија ппвереоа“ 
 
● Литерарни радпви на тему врщоашкпг 

насиља 
 

● Шкплска и сппртска такмишеоа 
ппсвећена безбеднпм и сигурнпм 
пкружеоу 

● Превенција насиља- ненасилна 
кпмуникација (прпграм ненасилне 
кпмуникације) 
 

● Хуманитарне акције 
 

● Дешија недеља- активнпсти везане за 
превенцију насиља. 
 

● Пбележаваое Дана бпрбе прптив 
тргпвине људима; Приказиваое филма 
за ушенике псмпг разреда 

 

● Сарадоа са МУП-пм: Радипнице 
„Безбеднп детиоствп“ 
„Негујмп разлике“,  
„Пснпви безбеднпсти“ 

● Пбележаваое Дана тплеранције, 
дебате п интереспваоима и хпбијима 
ушеника, на шаспвима пдељенске 
заједнице 

● Нпвпгпдищои и Бпжићни базар 
● Састанци и дијалпзи са ЦСР 
● Електрпнскп насиље- радипнице за 

ушенике петпг, щестпг, седмпг и псмпг 
разреда 

● Тематски рпдитељски састанци 
● Анкете- испитиваое мищљеоа 

ушеника п присутнпсти насиља у щкпли 
 

Разредне старещине, 
ушитељи 
 
Разредне старещине, 
ушитељи, педагпг 
 
Ушенишки парламент,  
 
Ушитељи, педагпг 
Ушитељи, педагпг 
наставници физишкпг 
васпитаоа 
Тим за ненасилну 
кпмуникацију, Врщоашки 
тим, пдељеоске 
старещине 
директпр,  
разредне старещине, 
ушитељи, педагпг 
Разредне старещине 
псмпг разреда; 
 
 
МУП  
 
Предаваши МУП-а 
 
 
Ушитељи, разредне  
старещине 
 
Ушитељи, разредне  
старещине 
 
разредне старещине, 
 
Разредне старещине,  
Ушитељи 
Разредне 
старещине,Педагпг, 
психплпг 
 

Септембар 
 
 
 
 
 
У тпку щкплске 
 гпдине 
У тпку щкплске 
гпдине 
 
 
 
у тпку щкплске 
гпдине 
 
 
пктпбар 
 
 
 
18.пктпбар 
 
 
 
У тпку щкплске 
гпдине 
 
 
 
16.нпвембар 
 
 
Децембар 
 
У тпку щкплске 
гпдине 
 
У тпку щкплске 
Гпдине 
 
 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНПСТИ 
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-Ппступаое пп кпрацима- редпследу 
ппступака у слушају интервенције: 

● Прпцена нивпа ризика 
● Заустављаое насиља 
● Защтитне мере 
● Инфпрмисаое надлежних служби 

Праћеое ефеката предузетих мера 

 
 
Тпкпм щкплске 2021/22. 
Гпдине 

 
 
Тим за защтиту пд 
насиља 

 
8.2.ПРПГРАМ РАДА СТРУЧНПГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 
 

Тим за инклузивнп пбразпваое : 

1. Ивана Селинић-психплпг 

2. Пливера Ђурпвић- плигпфренплпг 

3. Милена Тпщић-наставник разредне наставе 

4. Зприца Бпдирпга-наставник математике 

5. Биљана Петрпвић- представник Савета рпдитеља 

Време 

реализације 

Активнпсти Начин реализације Нпсипци 

активнпсти 

 

Август/ 

септембар 2021. 

-Фпрмираое Тима за ИП и 
инфпрмисаое нпвих шланпва 
-Израда  прпграма рада Тима за 
щкплску 2021/22.гпдину 
-Уппзнаваое Наставнишкпг Већа 
са прпгрампм рада за текућу 
гпдину 

Састанак 
 
Састанак, планираое 
 
Презентација на 
седници 

Директпр 
 
СТИП  
 
Педагпг 

 

 

 

 

Септембар/ 

пктпбар 2021. 

-Прикупљаое ппдатака  пд 
пдељеоских старещина и 
ушитеља п ушеницима кпд кпјих 
евентуалнп ппстпји пптреба 
ппдрщкпм (ИПП-пм) 
-Разматраое слушајева кпд кпјих 
је у тпку претхпдне щкплске 
гпдине ппстпјала пптреба за 
пружеоем дпдатне ппдрщке 
ради евентуалнпг наставка 
активнпсти 
 
-Идентификација деце из 
спцијалнп угрпжених ппрпдица 
 
 
-Планираое активнпсти у пквиру 
пбележаваоа  „Дешје недеље“ 
 
-Ушествпваое у прганизпваоу  
хуманитарних акција 

Састанак, извещтаји 
 
 
 
 
Састанак, анализа, 
дпгпвпр 
 
 
 
 
 
Разгпвпр са децпм, 
рпдитељима, 
састанак 
 
Дпгпвпр 
 
 
Дпгпвпр, сарадоа са 
укљушеним странама 

Педагпг, 
психплпг, 
СТИП 
 
 
Педагпг, 
психплпг, 
СТИП, 
ушитељи, 
пдељеоске 
старещине  
 
Ушитељи, 
пдељеоске 
старещине 
 
Струшни већа, 
директпр 
 
Струшна већа, 
лпк.заједница 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

-Разматраое пптребе за 
предузимаое активнпсти из 
пбласти инклузивнпг пбразпваоа 
и прганизпваое тимпва за 
пружаое дпдатне ппдрщке 
ушеницима 

Састанци, дпгпвпр Педагпг, 
психплпг, 
СТИП, 
ушитељи, 
пдељеоске 
старещине 
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На крају првпг 

или ппшеткпм 

другпг 

пплугпдищта, на 

крају другпг 

пплугпдищта; 

-Праћеое и евалуација рада 
ушеника  кпји су пбухваћени 
инклузивним пбразпваоем 

Састанци, анализа, 
евалуација ипп-а 

Тимпви за 
дпдатну 
ппдрщку, 
СТИП 

 

 

 

 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

 

-Инфпрмисаое Наставнишкпг 
већа п раду Тима 
-Едукација шланпва Тима и 
заппслених из пбласти везаних за 
инклузивнп пбразпваое 
 
-Предаваое п врстама сметои у 
развпју, индивидуализацији 
наставе, изради педагпщкпг 
прпфила ушеника, врстама ИПП-а 
 
-Сарадоа са интерреспрнпм 
кпмисијпм, лпкалнпм заједницпм 
и специјализпваним удружеоима  
-Сарадоа са Дневним бправкпм 
за децу са сметоама у развпју 
ради лпгппедских третмана 
 

Извещтаваое 
 
Семинари, 
предаваоа, 
радипнице,струшна 
литература 
Предаваое, 
дискусија  
 
 
 
Слаое захтева за 
прпцену, састанак, 
дпгпвпр 

Председник  
СТИП 
СТИП  
 
 
 
Психплпг, 
дефектплпг 
 
 
 
Председник 
Тима, СТИП, 
директпр 
 

Јун 2022. -Анализа реализације прпграма 
за инклузивнп пбразпваое и 
извещтаваое п раду Тима за 
прптеклу щкплску гпдину. 
 

Анализа, извещтај Председник 
Тима, СТИП  
 

 

 

8.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ И ВРЕДНПВАОЕ РАДА ШКПЛЕ 
 
Тим за сампвреднпваое рада шкпле за шкплску 2021/22.чине: 

 
1. Маријана Лукић, директпр 

2. Леппсава Иванпвић- педагпг 

3. Ивана Селинић- психплпг 

4. Славица Маркпвић- наставник енглескпг језика 

5. Дубравка Лешић-наставник математике 

6. Драгана Јпванпвић- наставник разредне наставе 

7.  Весна Никплић,  представник Савета рпдитеља 

8. Ваоа Станпјевић , представник ушенишкпг парламента 

 

Време Активнпсти Нпсипци Начин праћеоа 

      СЕПТЕМБАР 

-Фпрмираое тима за 
сампвреднпваое 

 
-Евалуација рада, 

Директпр 
 
 
Кппрдинатпр тима 

 
  

Евиденција тима, 
педагпщка 
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реализације активнпсти 
планираних за прптеклу 
щкплску гпдину и 
ппднпщеое извещтаја за 
2020 /21. 
-Уппзнаваое Наставнишкпг 
већа са извещтајем ТЗС за 
прптеклу щкплску гпдину 
 

Чланпви Тима  
 
 
 

Кппрдинатпр тима, 
психплпг 

евиденција и 
другп  

 
Евиденција тима 
извещтај са Н.В. 

     СЕПТЕМБАР 

-Израда глпбалнпг плана и 
прпграма 
сампвреднпваоа и 
вреднпваоа рада щкпле за 
щкплску 2021/22. 

Кппрдинатпр тима Евиденција тима, 
ГПР 

СЕПТЕМБАР 

-Дпнпщеое плана рада 
нпвпфпрмираних тимпва 
Уппзнаваое кплектива са 
планпм и прпгрампм 

Кппрдинатпр тима 
Представници 
нпвпфпрмираних 
тимпва, ТЗС 

Евиденција тима  
Евиденција тима, 
извещтаји, 
пгласна табла 

ТПКПМ ГПДИНЕ 
-Израда акципних планпва 
пп кљушним пбластима 

Тимпви Евиденције 
тимпва 

СЕПТЕМБАР, ЈАНУАР, 
ЈУН, 

Анализа рада тима и 
реализпваних активнпсти 

Кппрдинатпр, 
представници 
тимпва 

Евиденција тима, 
извещтаји п раду 

НПВЕМБАР, 
ДЕЦЕМБАР 

ФЕБРУАР, МАРТ 

Анализа рада, реализације 
активнпсти 

ТЗС Евиденција тима, 
извещтаји п раду 

 
Пве шкплске гпдине биће пбухваћена  пбласт сампвреднпваоа: ЕТПС  

 
 
8.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВПЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КПМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 
Чланпви Тима за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва за щкплску 
2021/22: 

1. Слађана Иванпвић, наставник разредне наставе 

2. Мирјана Маркпвић, наставник разредне наставе 

3. Маркпвић Данијела, наставник математике 

4. Радпмир Ђуканпвић, наставник ликпвне културе 

5. Татјана Ђурић, наставник енглескпг језика 

6. Драгана Јпванпвић (Лукић), представник Савета рпдитеља 

7. Љиљана Екмрщшић, наставник физике 

8. Вељкп Аксић , представник ушенишкпг парламента 

Време  Активнпсти Нпсипци Начин праћеоа 

СЕПТЕМБАР 
Фпрмираое тима и ппдела 
задатака 

Пдабир на пснпву 
анализе успещнпсти 
ушещћа наставника на 
семинарима за 
међупредметне 
кпмпетенције и 
предузетнищтвп, кап и 
анализе прпфесипналн 
их кпмпетенција 

Чланпви 
педагпщкпг 
кплегијума 
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СЕПТЕМБАР  Прпушаваое закпнских 
аката 

Анализа дпкументације Тим  

ПКТПБАР 

ТПКПМ ШКПЛСКЕ 
ГПДИНЕ 

Пбука наставника 

Предаваое/презентациј
а за наставнике п 
врстама 
међупредметних 
кпмпетенција и нашину 
имплементације у 
щкплску дпкументацију 

Тим 

ТПКПМ ШКПЛСКЕ 
ГПДИНЕ 

Ппдстицаое наставника да 
креирају и извпде шаспве 
кпји развијају 
међупредметне 
кпмпетенције 

Пдабир најбпљих 
припрема са семинара 
за развпј 
међупредметних 
кпмпетенција 

Тим, наставници 

НПВЕМБАР 
Анализа глпбалних, 
пперативних и дневних 
припрема 

Анализа дпкументације, 
шек листа 

Тим 

ДЕЦЕМБАР/ТПКПМ 
ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ 

Дпдатна пбука за 
наставнике кпјима је 
пптребна а утврди се 
накпн анализе 
дпкументације 

Индивидуални рад са 
наставницима 

Тим  

 

8.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВПЈ УСТАНПВЕ 
 
Чланпви Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве за шкплску 2021/22.г.су: 

1. Маријана Лукић, директпр 

2. Леппсава Иванпвић, педагпг 

3. Ивана Селинић, психплпг 

4. Јасминка Митрпвић, наставник разредне наставе 

5. Пливера Ђурпвић, плигпфренплпг 

6. Натаща Чплић, наставник разредне наставе 

7. Дејан Пурић, наставник технишкпг и инфпрматишкпг пбр.и инфпрматике 

8. Матеја Јпсиппвић , представник Ушенишкпг парламента 

9. Јелена Тпмић , представник Савета рпдитеља 

10. Драган Тадић , представник лпкалне сампуправе 

 

Време реализације Активнпсти Нашин реализације Нпсипци реализације 

Август, септембар -Усвајаое извещтаја п 
раду Тима у щкплскпј 
2020/2021. Гпдини  
--Усвајаое плана рада 
Тима у щкплскпј 
2021/2022. Гпдини и 
динамика рада са 
задужеоима 
-Разматраое 
Пперативнпг плана 
рада щкпле за 
2021/2022 гпдину 

- седница Тима, 
предлпзи, дискусија, 
 -изнпщеое предлпг 
плана, дискусија, 
измене, дппуне, 

-рукпвпдилац Тима , 
шланпви  
-рукпвпдилац Тима , 
шланпви 

нпвембар -Разматраое примене 
Пперативнпг плана 

-разматраое извещтаја 
са седница 

-шлан из Актива за 
развпј щкплскпг 
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 рада щкпле 2021/22, 
кпји је МП усвпјип кап 
пснпва за рад щкпла 
тпкпм пандемије  
 -Анализа пперативних 
планпва рада са 
аспекта 
међупредметнпг 
ппвезиваоа 
 -праћеое реализације 
наставе у ппсебним 
прганизаципним) 
 -рад на 
сампвреднпваоу у 
щкплскпј 2021/2022.г. – 
динамика, планирана 
метпдплпгија  

пдељеоских и струшних 
већа и предлпзи Тима 
за унапређеое –
укљушенпсти 
међупредметнпг 
ппвезиваоа и развпј 
међупредметних 
кпмпетенција у 
пперативнпм 
планираоу –
пппуоаваое упитника ( 
гугл упитник ) пд стране 
наставника, анализа 
ппдатака, предлпзи 
унапређеоа 

прпграма  
-шлан из Тима за 
међупредметнп 
ппвезиваое 

фебруар -пствариваое исхпда и 
стандарда ппстигнућа 
на крају првпг 
пплугпдищта –анализа 
резултата наставе и 
ушеоа (напредпваое 
ушеника у пднпсу на 
пшекиване резултате) 
Прпвера  примене свих 
релевантних ппдатака 
из извещтаја 
сампвреднпваоа и 
развпјнпг плана щкпле 
у циљу развпја щкпле 
 - Прилагпђаваое и 
израда инструмената за 
сампвреднпваое рада 
щкпле 

-анализа извещтаја 
рукпвпдипца струшних 
већа дискусија, 
закљушци, предлпзи 
унапређеоа 
 -извещтаји , дискусија, 
предлпзи унапређеоа 

 

Јун-јул -разматраое извещтаја 
сампвреднпваоа ( пре 
усвајаоа на седницама 
струшних пргана ) 
 -прпцена пствариваоа 
Шкплскпг прпграма 
 -прпцена пствариваоа 
исхпда и стандарда 
ппстигнућа 
-анализа пствариваоа 
задатака у пквиру 
развпјнпг плана 
устанпве на крају 
щкплске гпдине 
-Израда извещтаја Тима 

-анализа предлпженпг 
извещтаја, предлпзи за 
измене и кпрекције –из 
извещтаја п 
реализацији свих 
ппслпва планираних 
Гпдищоим прпгрампм 
–из извещтаја струшних 
већа на пснпву анализе 
заврщнпг испита и 
прпвера кпје су рађене 
на крају щкплске 
гпдине / ,предлпге за 
унапређеое –на пснпву 
извещтаја Актива за 
развпјнп планираое, 
предлпге за 
унапређеое 

-представник Тима за 
сампвреднпваое, 
шланпви Тима  
-представник Актива за 
развпј щкплскпг 
прпграма, -
рукпвпдилац Тима, 
шланпви  
-председник Актива за 
развпјнп планираое, 
шланпви 
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8.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНУ ПРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 
 
Чланпви Тима за прпфесипналну пријентацију ученика за шкплску 2021/22.гпдину су: 
1. Ивана Селинић- психплпг 
2..Мирјана Јпванпвић- пдељенски старещина 
3..Славица Маркпвић- пдељенски старещина 
4. Дубравка Лешић- пдељенски старещина 
5.Дана Маркпвић- пдељенски старещина 
6.Биљана Савељић- пдељенски старещина 
7.Велибпр Филиппвић- пдељенски старещина 
8.Радпмир Ђуканпвић- пдељенски старещина 
9.Андријана Зешевић – пдељенски старещина 
10.Пливера Ђурпвић- - пдељенски старещина 
11. Александар Вукајлпвић. , представник Ушенишкпг парламента 
12. Ана Веизпвић, представник лпкалне заједнице из НСЗ 
13. Сузана Јпванпвић , представник Савета рпдитеља 
 

Време реализације Активнпсти Начин реализације Нпсипци 
реализације 

 
 
СЕПТЕМБАР 2021. 

-Кпнституисаое Тима за 
прпфесипналну пријентацију 
-Извещтаваое п резултатима 
реализпваних активнпсти Тима за ПП 
за щкплску 2020/21.г. 
-Израда и усвајаое плана рада Тима 
за ПП за щкплску 2021/22.г. 

Дпгпвпр 
Анализа, дпгпвпр 
Извещтаваое 
 
 
Дпгпвпр, 
планираое 
 
 

Директпр 
 
Кппрдинатпр 
тима и шланпви 
тима 
Кппрдинатпр 
тима и шланпви 
тима 

 
 
 
 
Тпкпм щкплске 
гпдине 

-Сарадоа са Наципналнпм службпм 
за заппщљаваое- тест интереспваоа 
-Предаваоа на тему 
„Прпфесипнална пријентација“ за 
ушенике 7. И 8.разреда 
-Реализација тема п избпру средое 
щкпле на шаспвима пдељеоских 
старещина ушеника 7. И  8.разреда 
 
- Укљушиваое рпдитеља у прпграм 
прпфесипналне пријентације 
(заједнишки рпдитељски састанак за 
рпдитеље ушеника 8.разреда) 
 
- Ппстављаое актуелнпсти из 
пбласти ПП на сајт щкпле 
 
- Кпнсултације и тестираое ради 
испитиваоа прпфесипналних 
интереспваоа ушеника 
 
-Инфпрмисаое прекп интернета п 
разлишитим занимаоима и врстама 
средоих щкпла; пппуоаваое 

Предаваоа, 
 
Предаваое, 
радипнице 
 
Разгпвпр, 
радипнице 
 
 
Рпдитељски 
састанак 
 
 
 
Припрема вести, 
пбавещтеоа, 
фптпграфија 
Тестираое, 
разгпвпр 
 
 
Претраживаое 
интернета, 
пппуоаваое 

Педагпг, 
психплпг 
Психплпг, 
пдељеоске 
старещине 
Пдељеоске 
старещине 
 
 
Директпр, 
шланпви Тима 
 
 
 
Кппрдинатпр, 
шланпви Тима 
 
Психплпг 
 
 
 
Наставник 
инфпрматике 
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упитника на шаспвима инфпрматике 
за ушенике 8. Разреда 
 

упитника на сајту 
НСЗ 
 

 
 

ЈАНУАР и ЈУН 2022. -Извещтаваое п реализацији 
планираних активнпсти Тима за ПП 
за щкплску 2021/22.г. 

Састанак, извещтај 
Анализа, дпгпвпр 
 
  

Чланпви Тима 
 

МАРТ- МАЈ 2022. -Представљаое средоих щкпла у 
нащпј щкпли 
 
- Прпцена и предлагаое избпра 
срдоих щкпла за ушенике са 
сметоама у развпју и ушеника кпји 
имају психплпщке прпблеме 
 
-Ушеници 8. Разреда на шаспвима 
ликпвне културе представљају свпја 
будућа занимаоа 
 
-Шкплски задатак из српскпг језика 
на тему будућег занимаоа 
 
-Ппсета ХЕ у Перућцу 
 
 
 

Презентација, 
разгпвпр 
 
Анализа, разгпвпр, 
тестираое 
 
 
 
Цртаое, излпжба 
радпва 
 
 
Писаое састава 
 
 
Пбилазак ХЕ, 
разгпвпр 

Представници 
средоих щкпла 
 
Чланпви Тима, 
рпдитељи, 
ушеници 
 
 
Наставник 
ликпвне 
културе  
 
Наставници 
српскпг језика 
 
Наставници 
технике и 
технплпгије, 
физике, 
биплпгије 

 

8.7. ТИМ   ЗА   ПСМИШЉАВАОЕ   ПРПГРАМА ЗА НЕНАСИЛНУ КПМУНИКАЦИЈУ 
 

1. Леппсава Иванпвић, педагпг 

2. Биљана Савељић, наставник српскпг језика 

3. Ивана Срдић, наставник разредне наставе 

4. Мирјана Јпванпвић, наставник српскпг језика 

 
Вршоачки едукатпри – ученици 7. и 8. разреда : 
1. Ивана Јпсиппвић 
2. Магдалена Стефанпвић 
3. Аоа Јакпвљевић 
4. Анђела Живанпвић / Споа Бпдирпга 
 

8.8. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРПМПЦИЈУ ШКПЛЕ  

Чланпви тима за прпмпцију щкпле за щкплску 2021/2022. гпдину су : 
1. Маријана Лукић, директпр 
2. Леппсава Иванпвић, педагпг 
3. Ивана Селинић, психплпг 
4. Плгица Филиппвић, наставник рускпг језика 
5. Маркп Кпвашевић, наставник истприје 
6. Пливера Ђурпвић, плигпфренплпг 
7. Натаща Маринкпвић, прпфеспр разредне наставе 
8. Зприца Бпдирпга, наставник математике 
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9. Милан Живанпвић, прпфеспр разредне наставе 
10. Тамара Јарић, представник ушенишкпг парламента 
11. Бпгдан Спасић, представник ушенишкпг парламента 
12. Таоа Александрпвић, представник Савета рпдитеља 
 

Садржај пп месецима Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације 

С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
  

- Прганизација и праћеое 
пријема првака 

- анкетираое рпдитеља 
првака “Защтп смп се 

ппределили за ПШ “Свети 
Сава” 

- Псмищљаваое активнпсти 
за текућу щкплску гпдину 

- Ппдела задужеоа за 
ажурираое сајта щкпле, фб 

и инстаграм налпга 

- Пдређиваое тима кпји ће 
бити задужен за летппис 

щкпле 

- Прганизација активнпсти 
за Дешију недељу 

- Ушитељице 
првпг разреда 

- Тим за 
маркетинг 

-Наставници 

Ушещће у прганизацији, праћеое и архивираое 
разлишитих активнпсти у пквиру и изван щкпле: 

  
- Ушещћа ушеника у 

разлишитим  манифестацијама, јубилејима, 
приредбама и псталим активнпстима на нивпу 

лпкалне сампуправе 
  

- Праћеое разлишитих такмишеоа ушеника на 
свим нивпима 

  
- Извещтаваое и пбавещтаваое ушеника и 

рпдитеља путем електрпнских медија (датуми 
уписа ушеника у први разред, пплагаоа 

пријемних испита, пбјављиваое резултата, 
листе жеља, дани птвпрених врата разредних 

старещина…) 
  

- Снимаое и фптпграфисаое активнпсти 
  

- Ажурираое сајта щкпле, бф и инстаграм 
налпга 

П 
К 
Т 
П 
Б 
А 
Р 
  

- Праћеое ушещћа ушеника 
щкпле на Дешијпј недељи 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
  

Н 
П 
В 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
  

- Редпвнп ажурираое сајта 
щкпле, фб и инстаграм 

прпфила 
- Дпгпвпр пкп Нпвпгпдищое 

приредбе 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 

Д 
Е 
Ц 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
  

 
- Наставак припреме за 

пбележаваое 
нпвпгпдищоих и Бпжићних 

празника (приредба ушеника 
4. Разреда за предщкплце) 

- Припреме за пбележаваое 
Светпг Саве 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 
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Ј 
А 
Н 
У 
А 
Р 
  

 
- Пбележаваое Светпг Саве 

  

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 

Ушещће у прганизацији, праћеое и архивираое 
разлишитих активнпсти у пквиру и изван щкпле: 

  
- Ушещћа ушеника у 

разлишитим  манифестацијама, јубилејима, 
приредбама и псталим активнпстима на нивпу 

лпкалне сампуправе 
  

- Праћеое разлишитих такмишеоа ушеника на 
свим нивпима 

  
- Извещтаваое и пбавещтаваое ушеника и 

рпдитеља путем електрпнских медија (датуми 
уписа ушеника у први разред,пплагаоа 

пријемних испита, пбјављиваое резултата, 
листе жеља, дани птвпрених врата разредних 

старещина…) 
  

- Снимаое и фптпграфисаое активнпсти 
  

- Ажурираое сајта щкпле и Фејсбук прпфила 

Ф 
Е 
Б 
Р 
У 
А 
Р 
  

- Праћеое щкплских 
такмишеоа 

- Дпгпвпр и прганизација 
ппсете будућих првака 

нащпј щкпли (ппзприщна 
представа, прпјекција 

цртанпг филма, пбилазак 
щкпле…) 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 

М 
А 
Р 
Т 
  

- Ппсета предщкплаца нащпј 
щкпли 

  

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 

А 
П 
Р 
И 
Л 
  

 
 

● Праћеое екплпщких 
радипница и псталих 
активнпсти ппвпдпм 
Светски Дана 
планете Земље 

- Припрема излпжбе 
ппвпдпм Васкрса 
- Пбележаваое Светскпг 
Дана коиге (активнпсти у 
библиптеци) 
 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 

М 
А 
Ј 
  

 
-Пбележаваое Дана 

слпвенске писменпсти и 
културе 

- Прганизација и праћеое 
Мале матуре 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмскп-

рецитатпрска 
секције 

Ушещће у прганизацији, праћеое и архивираое 
разлишитих активнпсти у пквиру и изван щкпле: 

  
- Ушещћа ушеника у 

разлишитим  манифестацијама, јубилејима, 
приредбама и псталим активнпстима на нивпу 

лпкалне сампуправе 
- Праћеое разлишитих такмишеоа ушеника на 

свим нивпима 
- Извещтаваое и пбавещтаваое ушеника и 

рпдитеља путем електрпнских медија (датуми 
уписа ушеника у први разред,пплагаоа 
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Ј 
У 
Н 
  

- Праћеое Мале матуре 
Заврщнпг испита (пплагаое 

и резултати) 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
  

пријемних испита, пбјављиваое резултата, 
листе жеља, дани птвпрених врата разредних 

старещина…) 
  

- Снимаое и фптпграфисаое активнпсти 
  

- Ажурираое сајта щкпле и Фејсбук прпфила Ј 
У 
Л 
  

- Пбјављиваое листе жеља 
и резултате уписа у средое 

щкпле 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
  

А 
В 
Г 
У 
С 
Т 
  

- Писаое и ппднпщеое 
 гпдищоег извещтаја 

Наставнишкпм већу 
- Прављеое плана рада и 

активнпсти за наредну 
щкплску гпдину 

- Тим за 
маркетинг 

 

8.9. ПРПГРАМ И ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА 
 

У ппследоа два разреда пснпвне щкпле прганизује се Ушенишки парламент. Ушенишки 
парламент шине пп два ушеника из 7. И 8. разреда, свакпг пдељеоа. 

 Чланпве парламента бирају ушеници пдељенске заједнице сваке щкплске гпдине,а шланпви 
парламента бирају председника Парламентс, кап и заменика председника. Мандат председника 
пднпснп заменика траје  гпдину дана с тим щтп мпже ппнпвп бити биран. 

 Председник парламента сазива и рукпвпди седницама Парламента и стара се п правилнпј 
примени  пдредби Правилника п раду ушенишкпг парламента а у пдсуству председника тп ради 
заменик предесника Парламента. 

 

Активнпсти 
Време 

реализације 
Нпсипци  активнпсти 

-Кпнструисаое Ушенишкпг парламента 
-Избпр председника и заменика председника Ушенишкпг 
парламента 
-Избпр представника ушеника кпји ушествују у раду 
Шкплскпг пдбпра 
-Предлагаое шланпва струшнпг актива за развпјнп 
планираоеи тима за превенцију врщоашкпг насиља из 
реда ушеника 
-Разматраое Извещтаја п раду за щкплску 2020/2021., 
гпдину 
-Пбавещтеое шланпва Ушенишкпг парламента п 
питаоима пд знашаја за оихпвп щкплпваое и п 
активнпстима пвпг пргана 
-Разнп 

 
септембар 

 
 
 

шланпви парламента, 
секретар щкпле и пп 

пптреби директпр 

-Разматраое пднпса и сарадое ушеника и наставника у 
првпм класификаципнпм перипду; 
- Кпликп се ппщтују правила ппнащаоа у щкпли и какве 
су мере безбеднпсти; 
-Предлпзи п прганизацији предстпјећих манифестација у 
щкпли (нпвпгпдищое журке, пружаое ппмпћи у 
припреми щкплске славе...) 

децембар 

шланпви парламента, 
секретар щкпле и пп 
пптреби директпр 
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1.Анализа прганизације дпсадащоих такмишеоа; 
2.Пбавещтаваое ушеника п питаоима пд ппсебнпг 
знашаја за оихпвп даље щкплпваое, дпгпвпр пкп 
активнпсти везаних за Прпфесипналну пријентацију  
3. Припрема за прпбни заврщни испит и разгпвпр п 
заврщнпм испиту  
4. Разматраое пднпса и сарадое ушеника и наставника; 
5. Кпликп се ппщтују правила ппнащаоа у щкпли и какве 
су мере безбеднпсти; 
6. Предлпзи п прганизацији предстпјећих манифестација 
у щкпли  
 

 
март 

шланпви парламента, 
секретар щкпле и пп 
пптреби директпр 

- Припрема за заврщни испити  разгпвпр п заврщнпм 
испиту /припремна настава/ 
- Прганизпваое Мале матуре 
- Анализа гпдищоег рада Ушенишкпг парламента 

мај 

шланпви парламента, 
секретар щкпле и пп 

пптреби директпр 

 
 
Чланпви Ученичкпг парламента :  
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПДЕЉЕОЕ 

  

Гагић Јанкп 7-1 

Јакпвљевић Аоа 7-1 

Аксић Вељкп 7-2 

Станпјевић Ваоа 7-2 

Јарић Тамара 7-3 

Мандић Денис 7-3 

 

Стеванпвић Магдалена 8-1 

Јпсиппвић Матеја 8-1 

Вукајлпвић Александар 8-2 

Павлпвић Јана 8-2 

Селинић Андреј 8-3 

Спасић Бпгдан 8-3 

Ивана Јпсиппвић 8-4 

Ненадпвић Маркп 8-4 

 
 
 

8.10. ППСЕБНИ ПЛАНПВИ И  ПРПГРАМИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА 
 

8.10.1.Прпграм здравственпг васпитаоа 
 

Активнпсти Начин реализације Нпсипци активнпсти Временска 
динамика 

Наципнални месец 
правилне исхране 

Предаваое на 
шаспвима пдељ. Стар. 
Кпд млађих разреда 

Пспбље Дпма здравља 
„Евелина Хаверфилд“ 

пктпбар 

Светски дан без 
дуванскпг дима 

Предаваое на 
шаспвима пдељ. стар. 
кпд ушеника 7. разреда 

Пдељенске старещине 31.мај 
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Предаваое п пубертету Предаваое за 
девпјшице щестих 
разреда 

Always щкплски 
прпграм 

Другп пплугпдищте 

Предаваое за ушенике из 
пбласти прев. 
Алкпхплизама 
 
Предаваое за ушенике из 
пбласти 
превенц.наркпманије 

Презентација за 
ушенике седмпг 
разреда 

 
За ушенике вищих 
разреда 

Психплпг 
 
 

 
Тимпви 

Децембар 
 
 

 
У тпку щкплске 
гпдине 

Предаваоа за ушенике пд 
стране пспбља из  ДЗ 

Предаваое на 
шаспвима пдељ. Стар. 

Пспбље Дпма здравља 
„Евелина Хаверфилд“ 

У тпку щкплске 
гпдине 

 
 

8.10.2.Прпграм заштите живптне средине 
 

Активнпсти Начин реализације Нпсипци 
активнпсти 

Временска 
динамика 

Пбележаваое дана Планете 
Земље 

предаваое Пдељенске 
старещине 

22.април 

Пбавезне наставне 
активнпсти- Чувари прирпде у 
сарадои са Наципналним 
Паркпм Тара и Ппкретпм 
Гпрана 

ппсете Наставници 
биплпгије 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Пдабране теме п защтити 
живптне средине на шаспвима 
пдељенскпг старещине 

Предаваоа, 
ушенишке акције  

Пдељенске 
старещине, 
наставници 
биплпгије 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Екп камп- Ппкрет Гпрана Ушещће на екп 
кампу 

Ушеници щкпле август 

 
Прпграм защтите живптне средине спрпвпди се крпз шаспве пдљенскпг старещине, највище крпз 
нарпшитп биплпгије, гепграфије и ппзнаваоа прирпде. 

 
 
 

8.11. ПРПЈЕКТИ КПЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКПЛИ 
 

Назив прпјекта Нпсилац прпјекта Реализатпри 
прпјекта 

Временкс 
динамика-
трајаое 

Инклузија деце са 
сметоама у развпју крпз 
сппрт и музикп терапију 

Сппртски савез 
Бајина Бащта- ПШ 
„Свети Сава“ 

Пливера Ђурпвић, 
дефектплпг 

пд 1.јануара 2021. 
дп 31. децембра 

2021. 

„Пилатес за девпјшице пд 
12 дп 15 гпдина“ 

Лпкална 
сампуправа- ПШ 
„Свети Сава“ 

Бранка Ппппвић, 
прпфеспр физишкпг 

васпитаоа 

пд 1.јануара 2021. 
дп 31. децембра 

2021. 

Шкплски сппрт за 
девпјшице пд 1. дп 4. 
разреда  

Сппртски савез 
Бајина Бащта- ПШ 
„Свети Сава“ 

Мирјана Маркпвић, 
наставник разредне 

наставе 

пд 1.јануара 2021. 
дп 31. децембра 

2021.  

Пбпгаћен једнпсменски 
рад 

Министарствп 
прпсвете,науке и 

Наставници 
физишкпг и 

Септембар-јун щк. 
2021/22. Гпдине 
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технплпщкпг разбпја 
РС – ПШ „Свети 
Сава“ 

здравственпг 
васпитаоа, 

наставници српскпг 
језика, математике, 
физике, биплпгије, 

истприје, 
гепграфије,музишке 
и ликпвне културе, 

наставнци разредне 
наставе, верске 

наставе 

 
ПРПЈЕКАТ САРАДОЕ СА ПШ „СВЕТИ САВА“, БАЈНА БАШТА 

(сарадоа са лпкалнпм сампуправпм и амбијентална настава) 
 

Р
а
з
р
е
д 

релација активнпст време местп нашин нпсипци предмети 

Ч
Е
Т
В
Р
Т
И 

Жиша – 
Бајина 
Бащта; 
Манасти
р Жиша – 
манастир 
Раша; 
Стплпви 
– Гпш – 
Тара  

-Планираое 
путпваоа и плана 
ппсете Бајинпј 
Бащти и пкплини, 
планираое 
амбијенталне 
наставе и 
тематских 
прпјеката; 
-Ппсета ПШ ''Свети 
Сава'', манастиру 
Раша и пбилазак 
Таре и реализација 
прпјекта 
-Дпшек ушеника и 
наставника  ПШ 
''Свети Сава'' у ПШ 
''Живан Маришић'', 
ппсета манастиру 
Жиша, пбилазак 
Стплпва или Гпша;  
-међуспбна 
сарадоа на 
прпјектима пд 
културнпг и јавнпг 
знашаја 

Шкплс
ка 
2021-
2022 

Жиша – 
Бајина 
Бащта 

Прпјекат се 
реализује кап 
прпцес сарадое 
две пснпвне 
щкпле, а крпз 
кпји ће 
ушеницима  бити 
пмпгућенп да  
искуственп 
уппзнају 
разнпликпст 
материјалних, 
културних и  
духпвних 
дпбара наще 
земље, кап и да 
стекну нпва 
пријатељства 
ван средине у 
кпјпј живе. 

-ПШ 
''Живан 
Маришић'', 
Жиша и ПШ 
''Свети 
Сава'', 
Бајина 
Бащта 
.ушеници 
шетвртпг 
разреда са 
ушитељица
ма и 
предметни
м 
наставниц
и-ма 

Разредна 
настава,  
Верска 
настава 
Енглески 
језик 

 
НАППМЕНА: Прпјекат ће бити реализпван у складу са свим преппрученим епидемиплпшким 
мерама и уз сагласнпст рпдитеља. 
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9. ПРПГРАМИ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА 

 

9.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ  

Чланпви Тима за прпфесипнални развпј за щкплску 2021/2022.гпдину су: 

1. Маријана Лукић, директпр 

2. Леппсава Иванпвић, педагпг 

3. Гпрдана Александрић, наставник разредне наставе 

4. Натаща Злпппрубпвић-наставник разредне наставе 

5. Плгица Филиппвић- наставник рускпг  језика 

6. Светлана Живанпвић, наставник немашкпг језика 

7. Ранисав Миливпјевић, представник Савета рпдитеља 

8. Јанкп Гагић , представник Ушенишкпг парламента 

 
Прпфесипнални развпј наставника, у пснпви, јесте прпцес унапређиваоа вещтина и кпмпетенција 
наставника у циљу унапређеоа квалитета наставе, кап и ушеоа и ппстигнућа ушеника. Псим семинара 
кпји се нуде екстернп, знашајан деп прпфесипналнпг развпја ппјединца пдвија се у щкпли. Тп знаши 
да се прпфесипнални развпј не мпже свести на ппвремене семинаре и прпфесипнална пкупљаоа. 
Прпфесипнални развпј јесте дугпрпшан интегративни прпцес тпкпм кпјег се, крпз ушеое, практишан 
рад и истраживашку делатнпст, развијају и унапређују знаоа, вещтине и сппспбнпсти ппјединца. 
Прплазећи крпз пвај прпцес, наставник ппстаје практишар кпји прпмищља и у складу са свпјим 
пптребама и пптребама щкпле. 
 
 

Активнпсти 
 

Нашин реализације Нпсипци  
активнпсти 

Временска 
динамика 

1. Састанак Тима за ПР и 
анализа рада у пвпј 
пбласти у тпку щкплске 
2020/2021 гпдине 

Уппзнаваое Тима са 
струшним усаврщаваоем 
ушитеља, наставника и 
струшних сарадника  

 

Кппрдинатпр Тима 

СЕПТЕМБАР  

2. Расппдела задужеоа 
међу шланпвима Тима и 
дпгпвпр п раду Тима за 
ПР 

3. Израда гпдищоег плана 
рада Тима за 
прпфесипнални развпј 

расппдела задужеоа Маријана Лукић, 
ППС, Натаща Чплић, 
Данијела Маркпвић 

 

СЕПТЕМБАР  

 

4. Анализа пптреба 
струшних већа за 
струшним 
усаврщаваоем 

5. Израда Гпдищоег плана 
струшнпг усаврщаваоа 
ушитеља, наставника и 
струшних сарадника ван 
устанпве за 

Прикупљаое ппдатака пд 
струшних већа и израда 
гпдищоег плана СУ на 
нивпу щкпле 

Натаща Чплић за 
ушитеље, 

ППС, Данијела 
Маркпвић за 
предметне 
наставнике и струшне 
сараднике 

СЕПТЕМБАР  
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щк.2021/22.гпд. 

6. Израда лишних планпва 
струшнпг усаврщаваоа 

Усмераваое, ппмпћ у 
изради и прикупљаое 
лишних планпва 
прпфесипналнпг развпја 

Тим за ПР 

 

СЕПТЕМБАР
-ПКТПБАР 

7. Рад на заказиваоу, 
прганизацији и 
реализацији семинара 

Ппзиваое аутпра семинара 
и дпгпвпр пкп 
прганизације и 
реализације семинара 

Тим за ПР 

Директпр щкпле 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

8. Евиденција п струшнпм 
усаврщаваоу 

Ушитељи, наставници и 
струшни сарадници 
дпстављају Тиму за СУ 
дпказе п струшнпм 
усаврщаваоу. 

Тим за ПР У тпку 
щкплске 
гпдине 

9. Фпрмираое и 
ажурираое већ 
ппстпјеће електрпнске 
базе и папирне 
дпкументације  п СУ 

За све  ушитеље, 
наставнике и струшне 
сараднике ппстпји 
дпкументација кпја се 
дппуоава и евалуира 

Тим за СУ 

Ушитељи 

Наставници 

Струшни сарадници 

кпнтинуира
нп 

10.  Сталнп струшнп 
усаврщаваое у 
функцији ппбпљщаоа 
пбразпвних ппстигнућа  
и практишне примене 
нпвпстешених знаоа 

Анализа струшнпг 
усаврщаваоа са аспекта 
примене стешених 
кпмпетенција  и у функцији 
ппбпљщаоа пбразпвних 
ппстигнућа ушеника 

Струшна већа 

Тим за пбразпвне 
стандарде и 
ппстигнућа 

Тим за ПР 

ДЕЦЕМБАР 
И ЈУН 

11.  Евалуација планиранпг 
струшнпг усаврщаваоа у 
устанпви и ван устанпве 
у щкплскпј 2021/22.гпд. 

Тим за СУ врщи евалуацију 
и ппднпси извещтај п 
псваренпсти плана СУ 

Ушитељи, наставници и 
струшни сарадници 
ппднпсе извещтај п 
пстваренпсти лишнпг плана 
струшнпг усаврщаваоа 

Тим за струшнп 
усаврщаваое 

Наставнишкп веће 

ЈУН-АВГУСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
за шкплску 2021/22.гпдину 
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Садржај /тема 
или назив 
семинара/  

Пбласт 
усавршаваоа 

Начин 
реализациј
е 

Нивп 
/ваншкплск
п или на 
нивпу 
шкпле/ 

Време 
реализације 

реализатпр 

„Праћеое, 
вреднпваое и 
ппдстицаое 
ушеника у складу са 
пбразпвним 
стандардима“,  

 

ппщта питаоа 
наставе 

семинар ванщкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Регипнални 
центар за 

прпфесипнал
ни развпј 

заппслених у 
пбразпваоу 

„Тестпви и 
пцеоиваое“ 

ппщта питаоа 
наставе 

семинар ванщкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Удружеое 
наставника 
ВЕТ Фпрум 

„Тещкпће у ушеоу и 
ппнащаоу у вртићу 
и щкпли-
дисхармпнишан 
развпј кпд деце“ 

дпдатна 
пбразпвна 
ппдрщка 

семинар ванщкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

НВП-ппмпћ 
ппрпдици 

Србија пд 1903 дп 
1914 

истприја Угледни шас щкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Рпдпљуб 
Арсенијевић 

Југпславија пд 1929 
дп 1941 

истприја Угледни шас щкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Маркп 
Кпвашевић 

Тема из петпг 
разреда 

гепграфија Угледни шас щкплски Другп 
пплугпдищте 

Митар Јпвић 

Прирпдне пдлике 
Еврппе 

гепграфија Угледни шас щкплски Април  Драгана 
Јевђенић 

 Држава и пблик 
владавине 

гепграфија и 
истприја 

Заједнишки 
шас 
истприје и 
гепграфије 
у щестпм 
разреду 

щкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Драгана 
Јевђенић и 
Рпдпљуб 
Арсенијевић 

Гепграфска пткрића 
и пткриће Америке 

истприја и 
гепграфија 

Заједнишки 
шас 
истприје и 
гепграфије 
у седмпм 
разреду 

щкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Рпдпљуб 
Арсенијевић  
и Митар 
Јпвић  

Хпбби-пбрада руски језик Угледни шас щкплски септембар Плгица 
Филиппвић 

The Third 
Conditional 
 

енглески језик Угледни шас щкплски децембар Ана 

Драгпјлпвић 

 

Мпј дан (Мein Tag) 
 

немашки језик Угледни шас щкплски децембар Светлана 
Живанпвић 

 

“Reisen am Rhein” 
 

немашки језик Угледни шас щкплски март Драгана 
Никплић 

Тhe Second енглески језик Угледни шас щкплски мај Татјана Ђурић 
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Conditional  

What a body! енглески језик Угледни шас щкплски мај Славица 
Маркпвић 

Импресипнизам 
 

музишка и 
ликпвна 
култура  

Хпризпнтал
на  
тематска 
кпрелација  

щкплски нпвембар-
децембар 

наставници 

Васкрс - нпвп 
рађаое 

музишка и 
ликпвна 
култура  

Хпризпнтал
на  
тематска 
кпрелација  

щкплски април-мај Ирена 
Радпванпвић 
Велибпр 
Филиппвић 
Радпмир 
Ђуканпвић 

Угледни шас физика Угледни шас щкплски нпвембар Љиљана 
Екмещшић 

 

Угледни шас хемија Угледни шас щкплски нпвембар Невенка 
Стпјадинпвић 

Угледни шас хемија Угледни шас щкплски децембар Снежана 
Крстић 

Угледни шас хемија Угледни шас щкплски март Таоа 
Радпванпвић 

Угледни шас биплпгија Угледни шас щкплски март Ирена Јакић 

АТЛЕТИКА 
Штафетнпг тршаое 

физишкп Угледни шас щкплски септембар Звјездана 
Јпсиппвић 

ПДБПЈКА Техника  
смешираоа 

физишкп Угледни шас щкплски април Бранка 
Ппппвић 

Зимски републишки 
семинар за 
наставнике српскпг  
језика 

 
Српски језик 
 
 

 
семинар 
 

 
Ванщкплски 
 

 
фебруар 
2022. гпдине 

Друщтвп за 
српски језик 
и 
коижевнпст 

Некоижевне реши и 
туђице и оихпва 
замена стандардпм 

Српски језик Угледни шас щкплски април Биљана 
Савељић 

Зависне решенице – 
систематизција 

Српски језик 
 
 

Угледни шас щкплски мај Мирјана 
Јпванпвић 

Збир углпва 
мпнпугла 

математика Угледни шас щкплски нпвембар-
јануар 

Дубравка 
Лешић 

Мрежа и ппврщина 
праве купе 

математика Угледни шас щкплски април-мај Зприца 
Бпдирпга 

Псна 
симетеришнпст 
фигуре 

математика Угледни шас щкплски април-мај Данијела 
Маркпвић 

 

 Разредна 
настава 
Прпдужени 
бправак 
Целпдневна 
настава 

Угледни 
шаспви 

Шкплски Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Наставници 
разредне 
наставе 

 
9.3.ПЛАН   СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА ДИРЕКТПРА  
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Садржај 
(тема или 

назив 
семинара) 

Пбласт 
усавршаваоа 

Начин 
реализације 

Нивп (ван 
шкплскп или 

на нивпу 
шкпле) 

Време 
реализације 

Реализатпр 

У складу са 
пптребама 

Закпни, 
правилници, 

упутства 

Уппзнаваое са 
прпписима, 
упутствима, 

кпнсултације 

У щкпли и 
ван ое 

Кпнтинуиранп 
праћеое 

У зависнпсти 
пд 

прпблематике 

(Ташан 
назив 
семинара 
у 
зависнпсти 
пд 
прганизатп
ра) 

Рукпвпђеое Праћеое 
перипдишне и 

савремене 
литературе, 

интернет 
претрага, 

кпнсултације и 
дискусије са 

сарадницима, 
размена 

искустава и/или 
присуствп 

семинарима, 
вебинарима, 

кпнференцијама..
.  

 
 
 
 
 
 
 

У щкпли и 
ван ое 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Лишнп или на 
семинару 

Кпмуникација 
и кпнфликти 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Лишнп, у 
сарадои са ПП 
службпм или 
на семинару 

Инфпрмаципне 
технплпгије у 

служби 
пбразпваоа 

Кпнтинуиранп 
праћеое 

Лишнп или на 
семинару 

Педагпгија, 
дидактика, 
метпдика 

Кпнтинуиранп 
праћеое 

Лишнп, у 
сарадои са ПП 
службпм или 
на семинару 

Педагпщка и 
развпјна 

психплпгија 

Кпнтинуиранп 
праћеое 

Лишнп, у 
сарадои са ПП 
службпм или 
на семинару 

Струшнп 
усаврщава

ое у 
устанпви 

Ппсета 
шаспвима, 

ушещће у раду 
Наставнишкпг 
већа,Актива 
директпра, 
Педагпщкпг 
кплегијума и 

тимпва 

Присуствп, 
преседаваоа и 

евалуација 

На нивпу 
щкпле  

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Струшна 
литература, 

шаспписи, увид 
у реализацију 

угледних 
шаспва 
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10. САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНПМ  СРЕДИНПМ 

 

10.1 САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА 
 

Сарадоа са рпдитељима пдвијаће се прекп пдељенских, разредних и ппщтих рпдитељских 
састанака, кап и индивудуалних разгпвпра. Пдељенски рпдитељски састанци пдржаће се у 
септембру, нпвембру, фебруару и априлу – укупнп шетири за сва пдељеоа пд првпг дп псмпг 
разреда, а оихпви реализатпри биће разредне или пдељенске старещине. Ппщти рпдитељски 
састанак за рпдитеље ушеника псмпг разреда, планиран је у мају и оегпву припрему и спрпвпђеое 
пбавиће директпр уз сарадоу са шланпвима Тима за прпфесипналну пријентацију ушеника. Сарадоа 
са рпдитељима пбухватиће следеће пбласти: ппрпдишни и щкплски живпт деце – ушеника, 
психпфизишки развпј и ппщте здравље деце, слпбпднп време ушеника за ванщкплске активнпсти – 
сппрт, култура, прпфесипнална пријентација и сл. Детаљнија кпнкретизација свих садржаја биће 
испланирана неппсреднп у припреми пдржаваоа састанка. Индивидуалне састанке и разгпвпре са 
рпдитељима тпкпм щкплске гпдине пбављаће  ушитељи и наставници, кап и педагпг и психплпг 
щкпле. Расппред пријема пдељенских старещина истакнут је у хплу щкпле и на пгласним таблама 
наставнишке канцеларије. Расппред садржи разред и пдељеое, име ушитеља или пдељенскпг  
старещине, дан, време, сатницу и местп разгпвпра са рпдитељима.  
       
    
 
10.1.1 САВЕТ РПДИТЕЉА 
 
             Чланпви Савета рпдитеља пп пдељеоима 
 
  

Име и презиме    
 

Представник пдељеоа 

Александра Ђурић Караклић 1-1 

Милекић Бпјана 1-2 

Тадић Мирпслав 1-3 

Стаменић Мирјана 1-4 

  

Тешић Впјислав 2-1 

Јпванпвић Драгана 2-2 

Јпванпвић Драгана 2-3 

  

Љубисављевић Јелена 3-1 

Павлпвић Данка 3-2 

Јанкпвић Душан 3-3 

  

Маркпвић Миленија 4-1 

Аксић Саоа 4-2 

Петрпвић Таоа 4-3 

  

Живкпвић Бпјана 5-1 

Мијаилпвић Тијана 5-2 

Александрпвић Таоа 5-3 

  

Цвијић Ивана 6-1 

Катарина Ђпрђевић 6-2 
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Јелена Тпмић 6-3 

  

Ђурић Александар 7-1 

Иванпвић Слпбпдан 7-2 

Никплић Весна 7-3 

  

Стеванпвић Ана 8-1 

Сузана Јпванпвић 8-2 

Миливпјевић Ранисав 8-3 

Јпсиппвић Мирјана 8-4 

  

Петрпвић Биљана Oдељеое ученика са 
сметоама у развпју  

  

Шкроић Драгана ИП Перућац 

 
    
План рада Савета рпдитеља 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме,садржаји
/ 

Начин 
реализације 

Нпсипци реализације и 
сарадници 

СЕПТЕМБАР 1. Кпнституисаое Савета 
рпдитеља за щкплску 
2021/2022 гпдину 

2. Избпр председника и 
заменика председника 
Савета рпдитеља 

3. Избпр представника Савета 
рпдитеља  и оегпвпг 
заменика   за Лпкални  савет 
рпдитеља Ппщине Бајина 
Бащта 

4. Извещтај п раду за    
2020/2021. Гпдину 

5.Извещтај п  пствариваоу  
развпјнпг  плана  на 
гпдищоем нивпу 

6.Извещтај п пствариваоу  
прпграма пбразпваоа и 
васпитаоа 

7.Извещтај п спрпвпђеоу мера  
за пбезбеђиваое  и 
унапређиваое квалитета  
пбразпвнп васпитнпг рада  

8.Гпдищои план рада за 
2021/2022. 
9.Прпграм и прганизпваое 
екскурзија  
 

 
Састанак, 
дискусија 
Избпр 
 
 
Избпр 
 
 
 
 
Разматраое 
 
Разматраое 
 
 
Разматраое 
 
 
Разматраое 
 
 
 
Разматраое 
 
Даваое 
сагласнпсти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директпр 
Шкпле,шл.С.рпдитеља 
 
 

ФЕБРУАР 1. Ушествује у ппступку  
предлагаоа  избпрних 
предмета  и у ппступку  
избпра учбеника 

Састанак, 
дискусија 

Директпр,струшни 
активи,шл.С.рпдитеља 
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2. Разматраое извещтаја п 
заврщнпм испиту  

Тпкпм 
гпдине/пп 
пптреби/ 

1. Мере  за псигураое 
квалитета и унапређиваое  
пбразпвнп-васпитнпг рада 

2. Разматра намену 
кприщћеоа средстава пд 
дпнација 

3. Разматраое и праћеое 
услпва за рад Шкпле ,услпве 
за пдрастаое и 
ушеое,безбеднпст и защтиту 
деце и ушеника 

 
 
Састанак, 
дискусија 

Чл.С.рпдитеља 
 
 
 
Чл.С.рпдитеља 
 
 
Чл.С.рпдитеља 

Нашин праћеоа: Анализа записника са седница Савета рпдитеља 
Нпсилац праћеоа: секретар щкпле Катарина Петрпвић 
 
10.1.2. Рпдитељски састанци 

- састанци са рпдитељима:  
Пдељенски рпдитељски састанци пдржаће се у септембру,нпвембру,фебруару и априлу. Укупнп 
шетири за сва пдељеоа пд првпг дп псмпг разреда, а оихпви реализатпри – разредне и пдељенске 
старещине. 
Ппщти рпдитељски састанак за рпдитеље ушеника псмпг разреда , планиран је у мају и оегпву 
припрему и спрпвпђеое пбавиће директпр уз сарадоу са разредним старещинама псмпг разреда и 
педагпгпм или психплпгпм щкпле. 
 

 

10.2.САРАДОА СА ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ 
 

Институција 
са кпјпм се 

сарађује 
 

Садржај сарадое Пблик сарадое Време 
реализације 

Реализатпри 

Црвени крст  Крв живпт знаши Лик.и лит. Април   -предаваши 
Ц.К 

Прва ппмпћ Предаваое мај  -предаваши 
Ц.К 

Акције сплидарнпсти 
 

Хум.рад Тпкпм гпд.  -наставници 

СУП Б.Бащта Безбед.деце у сапбраћају 
Пснпви безбеднпсти 

-пред. 
-трибине 

септембар -предаваши из 
МУП-а 

Превенцуја деликвенције, 
наркпманије и насиоа 
 

-пред. 
-трибине 

Тпкпм гпд -предаваши из 
МУП-а 

Ппщтина 
Б.Бащта 

Превпз ушеника -прг. 
-дпгпвпр 

август -директпр 

Финансијски план 
 

-дпгпвпр децембар -директпр 

Награђиваое ушеника и 
наст. 

-извещтај 
-дпгпвпр 

јун -директпр 

Дпм здравља 
Б.Бащта 

Системат.преглед ушеника -преглед  уш. 
-мере 

Тпкпм 
гпдине 

-директпр 

Вакцинација 
 

-зд.защ. Тпкпм гпд. -директпр 
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Превентивни рад -триб. 
-пред. 

-децамбар 
-фебруар 
-април 

-педагпг 

ХЕ Б.Бащта Ппсета ушеника псмпг р.-
прпф.пријентација 

ппсета мај -директпр 
-раз.стар. 
-педагпг 

Наципнални 
парк Тара 

Ппсета ушеника псмпг 
разреда 

ппсета мај -директпр 
-раз.стар. 
-педагпг 

Предщкплска 
устанпва, 
псн.и 
сред.щкпле 

Дружеоа,размена иск. Ппсета мај -директпр 
-раз.стар. 
-педагпг 

ЦСР 
 
 

спцијални статус, 
превенција насиља, 
размена инфпрм. 

Кпнсултације Тпкпм 
щк.гпд. 

-директпр 
-педагпг 

 
Мин.прпсвете-
Шк.управа 
Ужице 

размена 
инфпрмација пд знашаја  

за рад щкпле 

Извещтај 
ппступаоа пп 
налпзима 

 Тпкпм 
щк.гпд. 

-наставнп и 
ваннаставнп 
пспбље 

Дневни 
бправак  “Сан” 

Дружеое Ппсета Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставници 

Устанпва 
Култура 

„Ћирилишна бащтина“-
Дани ћирилице 

манифестација мај -директпр 
-наставници 

СТЦ Дружеое Ппсета Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставници 

Шахпвски клуб 
Бајина Бащта 

Шахпвски турнири Сппртске 
активнпсти 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставници 

Сппртски савез 
Бајина Бащта 

Дружеоа, турнири, 
сппртске активнпсти 

Сппртске 
активнпсти, 
размена 
искустава, 
сарадоа 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставници 

Завпд за јавнп 
здравље Ужице 

Сарадоа са надлежнпм 
здравственпм службпм за 
ппступаое у слушају ппјаве 
КПВИД -19 
 

Кпнсултације Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-директпр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 

                                                                                                                                                                   

11. ПРАЋЕОЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГПДИШОЕГ ПЛАНА РАДА ШКПЛЕ 
 

 

Садржај праћеоа 
и вреднпваоа 

Начини праћеоа и 
вреднпваоа 

Време Нпсипци праћеоа 
и вреднпваоа 

Вреднпваое 
шаспва  

ппсета Тпкпм щкплске гпдине -директпр 
-педагпг щкпле 

Припрема 
наставника за 
наставу  

Увид у писане 
припреме 

Тпкпм гпдине -директпр 

Инпвације у 
наставнпм 
прпцесу  

Ппсета шасу  Тпкпм гпдине -директпр 
-шланпви струшних 
већа 

Анализа успеха 
ушеника на 
такмишеоима 

Увид у дпкументацију Јун  -директпр 

Успех ушеника у 
настави 

Увид у дпкументацију Нпвембар,јануар,април,јун -пдељенске 
старещине 
-педагпг 
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12.  ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ МАРКЕТИНГА 
 

12.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

- Приређиваоем излпжби литерарних и ликпвних радпва нащих ушеника; 

- Ппвременим пдржаваоем литерарних састанака; 

- Прекп зидних нпвина и пгласних табли; 

- Пбавещтаваоем прекп коиге пбавещтеоа; 

- На седницама Наставнишкпг и разреднпг-пдељенскпг већа, кап и на састанцима Актива; 

- Прекп щкплскпг листа „Светпсавац“ 

- Прекп рпдитељских састанака, Савета рпдитеља и Шкплскпг пдбпра; 

- Прганизпваоем щкплских свешанпсти и јавних наступа за рпдитеље и грађане; 
 

12.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: 
 

- Прекп лпкалних медија – ТВ Б.Бащта, ТВ Прима, ТВ 5. 

- Пп пптреби – прекп РТС; 

- Путем дневне и перипдишне щтампе; 

- Прекп лпкалнпг листа „Бајинпбащтанске нпвине“; 

- Прекп ушещћа ушеника са свпјим радпвима на кпнкурсима ликпвнпг, литерарнпг и др. 
стваралащтва; 

- Презентација щкпле прекп интернет сајта; 

- Прекп фејсбук и инстаграм странице. 
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13. ППДЕЛА ЗАДУЖЕОА  И СТРУКТУРА 40-TO ЧАСПВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
НАСТАВНИКА ШКПЛСКА 2021/22.ГПДИНА 

 
 

 

 

 

 

Ред ПРЕЗИ
МЕ И 
ИМЕ 

Назив Стру
шн. 

Раз
ред 

Пба
вез. 

Исп
рав
ка 

Пде
љ. 

Сек
циј
е 

Изб
прн

и 

Слп
бпд
не 

Дпп
ун. 

Дпд
атн. 

Хпр кул.
акт. 

Неп
пср. 

При
пре
м. 

Пст
али 

Све
га 

   

 брп
ј 

  наставнпг   и 
пд. 
У  

нас
тав
а 

пис
м. 

стар
е. 

  пре
дме

т 

нас
тав
не 

нас
тав
а 

     и изл
ети 

рад     и ппс
лпв

и 

     

     предмета   кпм 
из. 

  зад
атак

а 

      акт
ивн
пст
и 

    прк
ест. 

ппс
ете 

са  пла
нир
а. 

       

         нас
тав
у 

                  так
миш

. 

уше
н. 

         

                       

 1 Јпванп
вић 
Мирја
на 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

ВШ
С 

5-
1,2 

20 2 1       1 1   1 26 12 4 42    

 6-1 
 8-4 

  

 2 Савељ
ић 
Биљан
а 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

ВСС 5-3  
 8-

1,2,
3 

17 2 1   2   1 1    24 12 4 40    

 ГРА
Ђ.8-
1,2,

3 

  

 3 Иванп
вић 
Јелена 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

ВСС 6-1, 
8-4 

18 2 1       1 1    1 24 12 4 40    

 5-
1,2  

  

 4 Драгпј
лпвић 
Ана 

ЕНГЛ. 
ЈЕЗИК 

ВСС 5-
1,2,
3 6-
1,3, 

18 2         1 1   1 23 12 5 40    

 7-
1,3 
8-
2,4 

   

 5 Ђурић 
Татјан
а 

ЕНГЛ. 
ЈЕЗИК 

ВСС 2-
1,2,

3    

18 1 1    2   1 1   1 25 12 5 42    

 4-
1,2,

3  
6-2  
 8-
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1,3 
ГРА
Ђ.8-
1,3 

 6 Маркп
вић 
Слави
ца 

ЕНГЛ. 
ЈЕЗИК 

ВСС 1-
1,2,
3,4 
3-

1,2,
3 

18 1 1   2    1 1   1 25 12 4 41    

 7-2   
ГРА
Ђ.5-
1,2,

3 
ИП 
П. 

  

 7 Катани
ћ 
Алекса
ндра 

ЕНГЛ. 
ЈЕЗИК 

ВСС  4                 1 5 2 2 9    

 сп 
16,7

,8 

  

 8 Живан
пвић 
Светла
на 

НЕМАЧКИ 
ЈЕЗ. 

ВСС  7-
1,2 

18 2         1 1   1  23 12 5 40    

 8-
1,3 

  

 9 Филип
пвић 
Плгиц
а 

РУСКИ 
ЈЕЗИК 

ВСС СВИ 
5,6,
7, 
8-

1,2,
4 

16 2        1 1   2 22 11 3 36    

      

    

 10 Иванп
вић 
Драган
а 

ШПАН. 
ЈЕЗИК 

ВСС 1,6,
7,8 
сп 

2                  2 1 2 5    

    

 11 Ђукан
пвић 
Радпм
ир 

ЛИКПВНА 
КУЛТ. 

ВСС сви 
5,6,
7,8р

. 

16   1 1   2         20 8 4 32    

     

 12 Никпл
ић  
Драган
а 

НЕМАЧКИ 
ЈЕЗ. 

ВШ
С 

 2           0,2       2,2 1 1 4,2    

  8-3   

 13 Радпв
анпви
ћ 
Ирена 

МУЗИЧКА 
КУЛТ. 

ВСС                 3 1 4 1 1 6    

 хпр   

 14 Филип
пвић 

МУЗИЧКА 
КУЛТ. 

ВСС сви 
5,6,

16   1             2 19 8 5 32    
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Велиб
пр 

7,8  

    

 15 Кпваше
вић 
Маркп 

ИСТПРИЈА ВСС 5-3      
8-3 

3                 1 4 1 1 6    

     

 16 Арсен
ијевић 
Рпдпљ
уб 

ИСТПРИЈА ВСС 5-
1,2,  
6-

1,2,
3 

20   1         2   1 24 10 6 40    

 7-
1,2,
3 8-
1,2,

4 

  

 17 Јевђен
ић 
Драган
а 

ГЕПГРА. 
ГРАЂ. 

ВСС 5-3     
 6-1  

3   1   1         5 2 1 8    

  6-
1/2/
3гр. 

  

 18 Јпвић    
Митар 

ГЕПГРАФИ
ЈА 

ВСС 5-
1,2  
6-
2,3 

20           1 1   2 24 10 6 40    

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

  

  

 19 Екмещ
шић 
Љиља
на 

ФИЗИКА 
 

ВСС сви 
6,7 
и 8 . 

20           1 1   1 23 12 5 40    

   

                       

                       

                       

                       

 20 Крстић 
Снежа
на 

хемија ВСС 7-
2,7-
3 

4      0,5 0,5   5 2 1 8    

 21 Радпв
анпви
ћ Таоа 

ХЕМИЈА ВСС   8-
1,2,
3,4 

8           0,5 0,5   1 10 4 2 16  
 
 

  

     

 22 Стпјад
инпви
ћ 
Невен
ка 

ХЕМИЈА ВСС 7-1 2           0,2       2,2 1 0,8 4    

      

 23 Лешић МАТЕМАТ ВСС 7- 20 2 1        1 1   1 26 12 6 44    
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Дубра
вка 

ИКА 1,2,
3 

 8-
3,4 

   

 24 Маркп
вић 
Даније
ла 

МАТЕМАТ
ИКА 

ИНФПР. 

ВСС 5-3 
6-

1,2,
3 

21 2        1 1   2 27 12 8 45    

 инф
. 6-
1,2,

3   
7-

1,2   

   

 25 Бпдир
пга 
Зприц
а 

МАТЕМАТ
ИКА 

ВСС  
Ин

ф.5-
1,2,

3 
 
 

5-
1,2 

19 2 1       1 1   1 25 12 4 42    

   8-
1,2 

   

 26 Маркп
вић 
Дана 

БИПЛПГИ
ЈА 

ВСС 6-
1,2,

3 

20   1       1 1   1 24 10 6 40    

 7-
1,2,

3    
8-

1,2,
3,4 

   

 27 Милић 
Драган
а 

ИНФПРМ
АТИКА 
И 
РАЧУНАРС
ТВ 

ВСС 7-3        
8-

1,3,
4 

4                 1 5 2 1 8    

      

 28 Јакић   
Ирена 

БИПЛП. 
ДПМАЋ. 

ВСС 5-
1,2,

3 

6         2   1   1 10 5 1 16    

      

 29 Зарић 
Даније
ла 

ТЕХ.И ТЕХ. 
ИНФ. 

ВСС 8-
1,2,
3,4 
6-
1,2,
3   
инф
.8-
2,3,

20   1             3 24 10 6 40    
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4     

 5-
1,2,

3 

   

 30 Пурић   
Дејан 

ТЕХ.И ТЕХ. 
ИНФ. 

ВСС 6-
1,2,

3   

20   1 1          2 24 10 6 40    

 7-
1,2,

3 
инф
.5-

1,2,
3  
7-

1,2,
3   
8-

1,2  

   

 31 Ппппв
ић 
Бранка 

ФИЗ.И 
ЗДРАВ. 

ВАС. 

ВСС Физ
.ак.
5-

1,2,
3 

6-1 

20     2   1        1 24 10 6 40    

  7-
1,2,

3  

   

 32 Јпсипп
вић 
Звјезд
ана 

ФИЗ.ИЗДР
АВ . 
ВАС. 

ВСС Физ
.ак.
6-
2,3 

20     2   1        1 24 10 6 40    

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

   

 33 Зешеви
ћ 
Андриј
ана 

СПЕЦ.ПДЕ
ЉЕ. 

ВСС 6. и 
8 р. 

20   1      1       2 24 10 6 40    

     

 34 Ђурпв
ић 
Пливе
ра 

СПЕЦ. 
ПДЕЉЕ. 

ВСС 1. и 
7. р. 

20   1   1 1       1 24 10 6 40    

      

 35 Ђпрђе
вић 
Далиб
пр 

ВЕРСКА 
НАСТА. 

ВСС 1,4 
ИП 
П: 

        1           1 0,5 0,5 2    

      

 36 Мале
щевић 
Алекса

ВЕРСКА 
НАСТА. 

ВСС 1,2,
3,4 

        20         4 24 10 6 40    

 6-    
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ндра 1,2 
7-

1,2,
3 
8-

3,4 
и сп 

 37 Милин
кпвић 
Слпбп
данка 

ВЕРСКА 
НАСТА. 

ВСС 5-
1,2,
3 
6-3 
8-
1,3 

        6         1 7 4 1 12    

     

 38 Марја
нпвић 
Весна 

БИБЛИПТ
ЕКА 

ВШ
С 

                      30   10 40    

        

 39 Иванп
вић 
Леппс
ава 

ПЕДАГПГ ВСС                       30   10 40    

      

 40 Селин
ић 
Ивана 

ПСИХПЛП
Г 

ВСС                       15   5 20    

      

  
 
ППДЕЛА ЗАДУЖЕОА  И СТРУКТУРА 40-TO ЧАСПВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ УЧИТЕЉА 
ШКПЛСКА 2021/22.ГПДИНА 
 

                  

Р 
едн

и 
 

Брп  
ј 

ПР
ЕЗ
ИМ
Е  
И  
ИМ
Е 

Р
аз
р
е
д 
и 
п
д
е
љ
е
о
е 
у 
к
п
м 
и
зв
п
д
и 
н
ас

П
б
а
в
е
з
н
и  
 

П
р
е
д
м
ет 
 

 и 
 

б
р
пј 
 

ш
ас

И
з 
б
п
р
н
и 
п
р. 
Д
иг
.с
.I
р
п
р
пј
е
кт
н
а 
н
ас
та

Д
п
п
у
н
ск
а 
н
ас
та
в
а 

Ч  
а 
с 
 

п
д
е
љ
. 
    

С  
т 
а 
р 
е
щ
и
н 
е 

Д
п
д
ат
н
а 
н
ас
та
ва 

С
а
м
р
а
д 
у 
ц
е
л.
н
ас 

И
з
л
ет
и 
и 
п
п
с

ет
е 

Б
п
р
а
в
а
к  
 

у  
 

п
р
и
р
п
д
и 
 

у  
 
ц
е
л.
н

Друщ
твене, 
сппрт
ске и 
култу
рне 
акт. 

Не 
пп 
с .  
 

Р а 
д  
 

с а 
 

 у ш 
ем
иц
им
а 

П
р
и
п
р 
е
м
а 

П
е
д. 
д
п
к
у
м
е
н. 

С 
т 
р 
у 
ш 
н
п  
    

У 
с 
а 
в 
р
щ
а 
в. 

Р 
а 
д  
у  
 

С  
т 
р 
у 
ш 
. 
 

п
р 
г. 

Д
е
ж
у
р 
с 
т 
в 
п 
 

Р
а
д 
са 
р
п
д
ит
.  

У  
к   
у  
п  
н  
п 
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та
в
у 

п
в
а 

в
а   
II 
p 
И
з
б
п
р
н
и 
п
р.  
IV 
р 

ас
т 

1. Ма
ри
нкп
ви
ћ 
Нат
ащ
а 

I1 1
8 

2 1 1        1   1 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

2. Ал
екс
ан
др
ић 
Гпр
да
на 

I2 1
8 

2 1 1        1   1 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

3. Ђу
ри
ћ 
Ан
ђе
лка 

I3 1
8 

2 1 1         1   1 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

4. Јев
тић 
Ле
ппс
ава 

I4 8 1 0,
5 

 1   5,
5 

  5 3 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

5. Ма
ри
на 
Пет
рп
ниј
еви
ћ 

I4 9 1 0,
5 

    5,
5 

  5 3 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

6. Ив
анп
ви

II
1 

1
7 

2 1 1     2   1 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 
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ћ 
Сла
ђа
на 

7. Јпв
анп
ви
ћ 
Др
ага
на 

II
2 

1
7 

2 1 1   2  1 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

8. Ср
ди
ћ 
Ив
ана 

II
3 

8 2 0,
5 

1  5,
5 

 5 2 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

9. Тп
щи
ћ 
Ми
лен
а 

II
3 

8 2 0,
5 

  5,
5 

 5 3 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

10. Чп
ли
ћ 
Нат
ащ
а 

III
1 

1
8 

2 1 1  1   0,
5 

  0,5 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

11. Јпв
ић 
Јел
ена 

III
2 

1
8 

2 1 1  1   0,
5 

  0,5 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

12. Злп
пп
руб
пв
ић 
Нат
ащ
а 

III
3 

1
8 

2 1 1  1  0,
5 

 0,5 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

13. Ђп
кић 
Ран
иса
в 

IV
1 

1
8 

2 1 1  1   0,
5 

  0,5 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

14. Ма
ркп
ви
ћ 
Ми
рја
на 

IV
2 

1
8 

2 1 1  1   0,
5 

  0,5 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 
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15. Ми
трп
ви
ћ 
Јас
ми
нка 

IV
3 

1
8 

2 1 1  1   0,
5 

  0,5 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

16. Јпв
анп
ви
ћ 
Ра
дпј
ка 

I, 
IV 
р. 

1
8 

2 2 1        1 24 1
0 

2 1 1 1 1 40 

17. Жи
ван
пв
ић 
Ми
лан 

П
р
п.
б
п
р. 

                  30 7 1 1 1     40 
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14. ППСЕБАН ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА ШКПЛЕ И ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ  У 
УСЛПВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСПМ  COVID 19 

 
 
 

На пснпву Струшнпг упутства за прганизацију и реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у 

щкпли у щкплскпј 2021/22. а у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа“Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. Закпн, 10/19 и 6/20 кап и закпнпм п 

пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу „Службени гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закпн и 

10/19 а у складу са прпписима кпјима се уређује план и прпграм наставе и ушеоа, пднпснп наставни 

план и прпграм у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, Правилникпм п ппсебнпм прпграму 

пбразпваоа и васпитаоа, кап и другим прпписима кпјима се ближе уређују специфишни аспекти 

рада пснпвне щкпле , а накпн састанака Педагпщкпг кплегијума и Тима за пбезбеђиваое квалитета 

и развпј устанпве Пснпвне щкпле „Свети Сава“ Бајина Бащта, актива директпра пснпвних и средоих 

щкпла Ппщтине Бајина Бащта, Саветпдавнпг састанка пдржанпг у Шкплскпј управи Ужице и 

Правилника п ближим услпвима за пствариваое и нашин псигураоа квалитета и вреднпваое 

наставе на даљину у пснпвнпј щкпли уређује се нашин планираоа, прганизпваоа и пствариваоа 

пбразпвнп-васпитнпг рада пснпвне щкпле. 

 
 
 
 

Наставнишкп веће Пснпвне щкпле „Свети Сава“ Бајина Бащта, усвпјилп је 

 

 ППЕРАТИВНИ ПЛАН ПСНПВНЕ ШКПЛЕ ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПБРАЗПВНП-

ВАСПИТНПГ РАДА ПП ППСЕБНПМ ПРПГРАМУ ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.ГПДИНУ  

 

1. Мпдел прганизације наставе кпји се примеоује у првпм циклусу  

 Настава се пстварује са пдељеоима у пунпм саставу  у матишнпј щкпли (сва пдељеоа првпг 

циклуса – 13) и ИП Перућац- једнп кпмбинпванп пдељеое. Пбразпвнп- васпитни рад 

прганизује се неппсреднп у прпстпру щкпле у матишним ушипницама, према усвпјенпм 

расппреду шаспва за све ушнике истпвременп. Час наставе траје 45 минута. 

 

Првпг септембра 2021. гпдине ушеници првпг и трећег разреда дплазе у прву смену, а 

ушеници другпг и шетвртпг разреда у другу смену. Смене се смеоују седмишнп. У ИП Перућац 

настава се увек пдвија у првпј смени. 

 

У матишнпј щкпли за ушенике је пбезбеђена исхрана у ђашкпј кухиои. 
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Расппред звпоеоа у матишнпј щкпли у првпј смени 
 

  
Редни брпј 

шаса 

 
Расппред звпоеоа у матишнпј щкпли  

Прва смена 
 

 
Ппшетак шаса 

 

 
Заврщетак шаса 

 

 
  Пдмпр 

 

 
1. шас 

 

 
08. 00 

 

 
08. 45 

 
20 

 
2. шас 

 
09. 05 

 

 
09. 50 

 
5' 

 
3. шас 

 
09. 55 

 

 
10. 40 

 
5' 

 
4. шас 

 
10. 45 

 

 
11. 30 

 
5' 

 
5. шас 

 
11. 35 

 

 
12. 20 

 
 

 
 

Расппред звпоеоа за млађе разреде у ппппдневнпј смени 
  

Редни брпј 
шаса 

 
Расппред звпоеоа у матишнпј щкпли  

Друга смена 
 

 
Ппшетак шаса 

 

 
Заврщетак шаса 

 

 
  Пдмпр 

 

 
1. шас 

 

 
12. 40 

 

 
13. 25 

 
5 

 
2. шас 

 
13. 30 

 

 
14. 15 

 
20' 

 
3. шас 

 
14. 35 

 

 
15. 20 

 
5' 

 
4. шас 

 
15. 25 

 

 
16. 10 

 
5' 

 
5. шас 

 
16. 15 

 

 
17. 00 
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У ИП Перућац настава ппшиое у 7,30 збпг путпваоа ушеника, па је расппред звпоеоа 
следећи 
 

  
Редни брпј 

шаса 

 
Расппред звпоеоа у ИП Перућац 

 

 
Ппшетак шаса 

 

 
Заврщетак шаса 

 

 
  Пдмпр 

 

 
1. шас 

 

 
07. 30 

 

 
08. 15 

 
5 

 
2. шас 

 
08. 20 

 

 
09. 05 

 
20' 

 
3. шас 

 
09. 25 

 

 
10. 10 

 
5' 

 
4. шас 

 
10. 15 

 

 
11. 00 

 
5' 

 
5. шас 

 
11. 05 

 

 
11. 50 

 
 

 
 
2. Мпдел прганизације наставе кпји се примеоује у другпм циклусу : 

 
Настава се пстварује са пдељеоима у пунпм саставу  у матишнпј щкпли -сва пдељеоа друпг 
циклуса – 13. Пбразпвнп- васпитни рад прганизује се неппсреднп у прпстпру щкпле у 
матишним ушипницама, такп да тпкпм малих пдмпра нема прпмене ушипнице, псим за 
наставу физике, инфпрматике и рашунарства и физишкпг и здравственпг васпитаоа, према 
усвпјенпм расппреду шаспва за све ушнике истпвременп. Час наставе траје 45 минута. 
Првпг септембра 2021. гпдине ушеници старијих разреда, пд петпг дп псмпг, дплазе у прву 
смену. За ушенике старијих разреда настава се извпди у блпку Б, такп да не дплазе у кпнтакт 
са ушеницима млађих разреда. 
 
 Расппред пдељеоа пп учипницама (кабинетима) у матичнпј шкпли:  
Расппред кабинета је сталан и не меоа се дп нпрмализације наставе, псим кад су у питаоу 
шаспви инфпрматике (извпде се у кабинету за инфпрматику) или неппхпдни експерименти 
(лабаратпријске вежбе) из хемије, физике и биплпгије (извпде се у кабинету истих 
предмета). 
 

Пдељеое Учипница 

5/1 Кабинет технике и технплпгије 

5/2 Ушипница математике  2 

5/3 Ушипница гепграфије 

6/1 Ушипница истприје 

6/2 Ушипница математика 1 

6/3 Свешана сала 
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7/1 Ушипница српски 2 

7/2 Кабинет хемије 

7/3 Ушипница математика 3 

8/1 Кабинет биплпгије 

8/2 Ушипница српски 3 

8/3 Ушипница музишке културе 

8/4 Ушипница српски 1 
 

За ушенике старијих разреда је такпђе прганизпвана исхрана у ђашкпј кухиои. 
 
Расппред звпоеоа за старије разреде 
 

  
Редни брпј 

шаса 

 
Расппред звпоеоа у матишнпј щкпли  

 

 
Ппшетак шаса 

 

 
Заврщетак шаса 

 

 
  Пдмпр 

 

 
1. шас 

 

 
08. 00 

 

 
08. 45 

 
5' 

 
2. шас 

 
08. 50 

 

 
09. 35 

 
20' 

 
3. шас 

 
09. 55 

 

 
10. 40 

 
5' 

 
4. шас 

 
10. 45 

 

 
11. 30 

 
5' 

 
5. шас 

 
11. 35 

 

 
12. 20 

 
5' 

 
6. шас 

 
12. 25 

 

 
13. 10 

 
5' 

 
7. шас 

 
13. 15 

 

 
14. 00 

 

 
  

У пдељеоима ушеника са сметоама у развпју (два кпмбинпвана пдељеоа)  у матишнпј 
щкпли настава се пстварује са пдељеоима у пунпм саставу, увек у првпј смени пп расппреду 
звпоеоа за старије разреде. 
 
Ушеници мпгу да ппхађају наставу пнлајн самп уз мищљеое лекара и лекарскп пправдаое. 
Ушеници кпји нису у щкпли и не ппхађају наставу, евидентирају се кап пдсутни. 
 
3. Назив платфпрме кпја ће се кпристити кап  ппдрщка ушеницима у ушеоу : Google 
учипница. 
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4. Прпдужени бправак ће радити пд 7.30 дп 15.30 шаспва. 
 Укупан брпј група прпдуженпг бправка: 1 хетерпгена група (ушеници првпг и другпг 
разреда). 
  Укупан брпј ушеника кпји су се изјаснили за ппхађаое прпдуженпг бправка: 30 
Два пдељеоа целпдневне наставе  радиће пд 7,30 дп 16 шаспва. 
 
5.Екскурзије, излети и щкпла у прирпди:  Накпн седнице наставнишкпг већа дпгпвпренп је 
да се планира реализација ушенишких екскурзија и излета, у зависнпсти пд 
епидемиплпщке ситуације кпја буде у тпку щкплске 2021/22. гпдине.  
 
6.Настава у щкпли прганизује се на нашин кпји псигурава безбеднпст и здравље ушеника и 
заппслених, у складу са преппрукама надлежних пргана и институција, у щкплскпм 
прпстпру 
 
Ппсебне мере заштите 

- Настава у щкпли прганизује се на нашин кпји псигурава безбеднпст и здравље 
ушеника и заппслених, у складу са преппрукама надлежних пргана и институција, у 
щкплскпм прпстпру. 

 
- Линије кретаоа: Улаз и излаз у щкплу за ушенике свих  разреда, је из щкплскпг 

двприщта, ппщтујући прпписанп пбележенп растпјаое. 
 

- Пре и ппсле шаспва, на великпм, малпм пдмпру и приликпм пдласка у тпалет 
избегавати гужве(брпј ушеника у тпалету треба да пдгпвара брпју кабина). 

 
- Шкплскп наставнп и ненаставнп пспбље све време бправка у щкпли треба да 

нпси защтитне маске. 
 

- Преппрушује се да ушеници нпсе маске све време бправка у щкпли, али се пна 
мпже пдлпжити када ушеник седи у свпјпј клупи и прати наставу. Маска се нпси 
приликпм пдгпвараоа и свакпг разгпвпра. 

 
- Шкпла је набавила защтитне маске за заппслене, а за ушенике набављају рпдитељи. 

 
- У щкпли ће се врщити редпвнп шищћеое и дезинфекција ушипница, трпезарије и 

стплпва пре и ппсле шаспва, кап и за време великпг пдмпра. 
 

- Редпвнп ће се прпветравати ушипнице. 
 

- У щкпли су ппстављене дезпбаријере кап и дпзери са средствима за 
дезинфекцију и праое руку средствима на бази 70% алкпхпла. 

 
-  Лпкална сампуправа пбезбеђиваће средства за набавку средстава за хигијену и 

дезинфекцију. 
 

- Укпликп примете симтпме инфекције, наставници ће пдмах ппзивати рпдитеље да 
дпђу пп дете, у за тп ппсебнп предвиђену прпстприју(прпстприја дп щкплске 
библиптеке). 
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- Рпдитељи мпгу децу пратити и преузимати испред щкплских врата. Улазак у щкплу 
им није дпзвпљен. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        




