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ВИЗИЈА 
 
Визија наше школе  
је школа по мери детета,  
примерена светским  
стандардима, у којој се 
поштују индивидуалне 
способности и 
различитости. 

МОТО 
 
 

Школа у којој свако дете 
осећа да вреди више, јер 
ми можемо, хоћемо, 
желимо, знамо и имамо 
веру. 

МИСИЈА 
 
Мисија наше школе је да 
заједничким радом кроз 
мултидисциплинарне 
тимове и индивидуалне 
планове нађе најбоље 
решење за сваког ученика, 
како би досегао свој 
максимални потенцијал, 
како у школи, тако и у 
животу. 

I  У В О Д  

 

I.1 ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

Основна школа ,,Антон Скала“, налази се на Сењаку, на oпштини Савски венац, у улици Петра Чајковског 
2a, у најлепшем делу града, окружена зеленилом и великим двориштем. 
Школа је основана 1964. године одлуком Скупштине општине Савски венац, решењем бр. 2657/1 од 
16.06.1964. год.  
 
На данашњој локацији налази се од 1967. године када је добила име „Антон Скала“ по човеку који је био 
један од оснивача југословенске дефектологије. Делатност школе  је основно образовање ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом. 
 

I.2 ВИЗИЈА, МИСИЈА И МОТО 

Процес планирања започињемо дефинисањем школе онаквом каквом желимо да буде – визија школе и 
начинима помоћу којих ћемо је остварити – мисија школе. Мото је парола која којом се руководимо у 
свакодневном образовном-васпитном раду.  
 
 
 

 

Графикон 1: Дефинисање мисије, визије и школски мото 

 
 

 

Имамо: љубав према деци, знање, способности, хуманост, вољу и спремни смо да са пуно енергије и 

ентузијазма уђемо у све токове реформисане школе! 
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I.3 ПРИСТУП И ЗНАЧАЈ ПЛАНИРАЊА 

План рада школе обухвата целокупан ангажовани рад у свим областима рада школе за школску 2020/2021.  
годину.  
 
Овим Планом обухваћен је:  

- Рад на основној делатности школе – основно образовање; 
- Рад у ваннаставним активностима ученика, организација секција, припрема програма, вежби и 

учествовање на општинским, градским и републичким смотрама; 
- Рад на стручном усавршавању, усавршавању метода рада у области образовања и васпитања; 
- Рад на остваривању што бољих техничких услова рада у настави; 
- Иновације у настави, опремање школе савременим училима. Стручно усавршавање наставника и 

побољшање стандарда ученика. 
- Рад на побољшању општих услова рада у школској згради (доградња, адаптација и уређење 

постојећих просторија, изградња сале за физичко васпитање са терапеутским блоком);  
- Сарадња школе са друштвеном средином (Месна заједница, Градска општина Савски венац, 

Секретаријат за образовање и дечију заштиту града Београда и други градски секретаријати, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и друга министарства Републике Србије, 
школе, Удружења грађана, компаније, установе културе); 

- Кључни задаци и ставови планирања – смернице; 
- Циљеви и задаци рада основних школа дефинисани су Законом о основама система образовања и 

васпитања, а садржаји рада наставним планом и програмом. 
 
Да би истакнути циљеви и задаци васпитно-образовног рада у школи били у потпуности и успешно 
реализовани, неопходне су две ствари: 

1. Прецизно планирање и програмирање свих активности у школи, и њихово праћење и евалуација. 
2. Евалуација свих активности у школи, врши се индивидуално (сваки наставник у оквиру свог 

одељења), на нивоу Стручних актива и већа, Одељенских већа,  Наставничког већа и Педагошког 
колегијума. На планираним састанцима се разматрају појединачна искуства и усаглашавање истих 
и заједнички одређују смернице за даљи рад. 

 
Основни задаци школе у школској 2020/2021.  години који проистичу из анализе рада у протеклој години, 
биће:  

- Да васпитно-образовним и другим стручним радом омогући што потпунији развој способности и 
склоности ученика; 

- Да организује слободне ученичке активности и усклади програм са интересовањима и 
способностима ученика; 

- Да припрема и оспособљава ученике и у складу са њиховим способностима, усмерава их за 
успешно укључивање на даљу хабилитацију; 

- Да целокупним наставним процесом, друштвено-корисним радом, ваннаставним активностима, 
активностима у секцијама, Организацији „Пријатељи деце“ и одељенским заједницама развија 
прихватљиве способности, особине, понашања и ставове. 

- Да у већој мери користи очигледна средства у настави и њиховим деловањем у учењу појача 
интересе ученика и повећа могућности усвајања знања; 

- Да се стимулише рад и настојање наставника за савременијим и модернијим наставно-образовним 
процесом, употребом асистивне и ИТ технологије, сарадња са основним школама, како редовним 
тако и школама које се баве образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју, 
Министарством просвете,  науке и технолошког развоја Републике Србије и Факултетом за 
специјалну едукацију и рехабилитацију и другим установама од значаја; 

- Сарадња са школама и установама из иностранства кроз међународне пројекте. 
- Сарадња са другим субјектима који могу да допринесу унапређењу рада школе. 
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I I  У С Л О В И  З А  Р А Д  Ш К О Л Е  

II.1 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Материјални услови рада школе 

Школска зграда је изграђена 1959. год, површине 1054 m2 и прилагођена је нормативима за школе за децу 
са посебним потребама. 
 

Назив 
Број  
просторије 

Ниво  
опремљености 

Учионице за наставу 15 класичних Средње 

Просторија за лог. третман  1 Средње 

Просторија за психолога и педагога 1 Средње 

Учионица за физичко васпитање 1 Средње 

Кухиња и трпезарија 2 Средње 

Канцеларије 

2 класичне, 1 
импровизована 
преграђен 
ходник 

Средње 

Зборница 1 класична Солиднo 

Санитарне просторије 2 Солиднo 

Купатила 3 Солиднo 

Просторија за реедукацију психомоторике 
и сензорну стимулацију 

1 
Солиднo 

Просторија за техничко особље-бокс 1 Средње 

Просторија за медицинско особље-бокс 1 Средње 

Монтажни објекти  2 Средње 

 
 
Школско двориште је ограђено и његова површина је 94,54 арa, од чега је површина од 300m2 поплочана. 
Поред тога поседује и спортски терен површине 350m2 са гумираном подлогом, део дворишта заузимају 
специјалне  справе за развој сензорно моторичких вештина и монтажни објекти, површине 104м2, а 
остатак је под зеленом површином. 
Мере за побољшање материјалних услова рада школе: 
У школи се континуирано чине напори за побољшање материјалних услова. У школској 2020/2021. 
години планиран је рад на реализацији обезбеђивања средстава за капиталне пројекте и инвестиције и то 
за : 

o набавку мобилијара за школско двориште; 
o кречење појединих учионица и просторија; 
o санирање пукотина на зидовима у појединим учионицама/просторијама и отклањање 

узрока – уколико се процени ојачавање темеља у том делу школске зграде; 
o замена преостале дотрајале столарије новом; 
o оспособљавање потребног притиска у хидрантској мрежи , прављење везе са салом за 

физичко васпитање са терапеутским блоком (завршетак радова  планиран почетком 2021. 
године.)  како би оба објекта била обезбеђена; 

o проширење школског простора-надоградња/ доградња школске зграде; монтажна кућа, 
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адаптација; 
o изградња фискултурне сале са терапеутским блоком; 
o преграђивање одређених учионица преградним зидовима и адаптација фискултурне сале 

у две-три учионице; 
o набавка клима уређаја и осталих потребних уређаја 
o намештаја  
o видео надзора са системом за контролисање улаза/излаза 

 
Оцена опремљености наставним, техничким и другим средствима 
 
Поред уобичајених очигледних средстава и наставне опреме, школа располаже следећим значајним 
наставним средствима и то: 
 

Назив наставног средства Комад Назив наставног средства Комад 

Видео надзор 1 Рачунар-класичан, са монитором 28 

Камера 2 Скенер 1 

Фотоапарат 2 Таблет Тесла 16 

Гонг 1 Фотокопир апарат 1 

Двдплејер 2 Штампач 15 

Мини линије 3 Ipad мини 17 

Музички стуб 1 Интерактивни пројектор 3 

Лаптоп 3 Интерактивна табла 12 

Касетофон/радио 8 Видео пројектор 14 

Диктафон 1 Класична гитара 1 

Хармоника 1 Синтисајзер 2 

Клавир 1 Тв лцд 3 

ТВ класичан 3 Пнеуматска хефталица 1 

Дигитални кабинет (са 10 места) 1 Тесла  Ipad 3 

Покретна интерактивна табла 1 Комуникатор 1 

Комплексни систем озвучења  1 Бубњеви са чинелама 1 

Машина за честитке 1 Машина за коричење  1 

Роло раван од меког сунђера 1 Тврда сунђераста коцка емоције 1 

Тврда сунђераста коцка бројеви 4 Струњача 28 

Хулахоп 10 Експандери за јачање ногу 1 

Отеживачи за руке и ноге 600 гр 10 Твистер и балансер  1 

Пилатес лопте велике 5 Клупа за трбушњаке 1 

Пластични гол са мрежицом 1 Машина за сечење стиропора 1 

Јахаћи сунђерасти елементи 1 Bi track специјализовани миш са покретном куглом 1 

Специјализоване тастатуре CLEVY 8   

Школа је у сарадњи са Савезом удружења за помоћ особама са аутизмом Републике Србије аплицирала са 
пројектом на конкурсу расписаном од стране фондације C&A и набавила следеће софтвере у циљу 
унапређења наставе, рада наставника и подршке ученицима : 

 GRID 3 

 ABC Maestro 

 Board maker 
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• ФК „Црвена звезда“ донирала је школи средства који ће омогућити допуну Монтесори материјала 

који ће се користити у настави.  

 Школа планира да у 2021. години  аплицира са пројектом за опремање сензорне/ снузелен  

собе, на конкурсу који буде објавило Министарство правде. 

 
Вежбаоница за наставу физичког васпитања опремљена је са 15 струњачa, шведском клупом, чуњевима, 
обручевима, два стола за стони тенис, таблом и кошем за баскет, мрежом за одбојку, разним лоптама и 
спортским реквизитима. 
Школа је у сарадњи са Атлетским Савезом аплицирала са пројектом за обезбеђивање спортских реквизита 
и опреме за нову салу за физичко васпитање на конкурсу расписаном за 2021. год.од стране ГО Савски 
венац. 
Такође, аплицирано је са пројектом Дечја олимпијада у сарадњи са ССОСИБ који финансира Град Београд. 
 
Оцена услова у односу на нормативе: 
Услови рада су добри, планира се набавка потребних средстава и намештаја да употпуне опремљеност у 
складу са нормативима. 
 
 

II.2 КУЋНИ РЕД ОШ „АНТОН СКАЛА“ 

 
Школа је место где ученици и запослени проводе већи део дана. Зато сви треба да се потруде да 
извршавају своје обавезе и да својим понашањем и односом према  особама као и према имовини школе 
поступају са уважавањем. 
Заједнички задатак је да радимо на томе да наша школа буде место где ће сви радо долазити и где ће се 
добро осећати. 
 

Поштовани родитељи, 
 
Вас сматрамо блиским сарадницима зато што своју децу, као и ми, учите да поштују Вас, своје другове, 
наставнике и остале запослене у школи. Ваша сарадња нам је драгоцена,  јер заједничким снагама, 
васпитањем и образовањем ваше и наше деце, можемо постићи развој њихових потенцијала и 
осмишљавати  могуће смернице за будућа ангажовања деце поштујући индивидуалне потребе и 
специфичности сваког ученика.  
 
Помоћи ћете нам тако што ћете: 
 

• Редовно, на родитељским састанцима или заказивањем индивидуалних састанака, сарађивати са 
одељењским старешином, предметним наставницима свог детета, наставницима из боравка, 
стручним сарадницима, директором и осталим запосленима како би нам дали значајне 
информације о детету или указали на одређене специфичности од важности за функционисање 
Вашег детета; 

• По потреби  посећивати „отворена врата“ у за то заказано време, како бисте се распитали о 
напредовању свог детета; 

• Ако код Вашег детета приметите  било какве симптоме инфекције, не доводите дете у школу док 
не урадите потребне анализе и не добијете одобрење лекара. Тако ћете заштитити не само Ваше 
дете већ и осталу децу и запослене у школи; 

• Благовремено (у року од 48 сати) обавестити  одељењског старешину о разлозима одсуства свог 
детета из школе; 
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• Благовремено (у року од осам дана од повратка на наставу) оправдати изостанке свог детета из 
школе: до три дана у току школске године - на „отвореним вратима“, а дуже од три дана уз 
лекарско уверење; 

• Своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до улаза у школу, уместо да га пратите кроз 
ходнике или до учионице, јер тиме реметите ред и рад осталих ученика и запослених; 

• Када дођете у школу, обратити се дежурном наставнику или секретару ако имате потребу да 
добијете одређене информације. Распоред дежурних наставника истакнут је на огласној табли за 
родитеље;  

• Ако желите да закажете састанак са неким од запослених обратите се секретару школе, који ће Вас 
благовремено обавестити о времену и месту састанка. То је најбољи начин да сви рационално 
планирамо време у складу са својим обавезама; 

• Благовремено и у року испунити обавезе Вашег детета према школи које се тичу материјалних 
давања; 

• Поштовати школу као јавну установу и у њу улазити прикладно одевени; 
• У опхођењу са ученицима, другим родитељима и радницима школе избегавати речи и дела која 

би омаловажавала и вређала друге; 
• Све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи између Вас или Вашег детета и других 

ученика, наставника или других запослених у школи решавати мирним путем и у сарадњи са 
одељењским старешином, психологом, педагогом и директором. 

 
Поштовани запослени, 

 

Ви сте домаћини ове школе и од вас, у знатној мери, зависи атмосфера, тј. да ли ће се деца, родитељи и 
гости школе осећати пријатно док бораве у њој. Односи међусобног уважавања, подршке и сарадње, рад 
на побољшању услова рада је ваш свакодневни задатак. 
 
Правила служе само као подсетник на прописана задужења и обавезе: 
 

• Одељењски старешина, на почетку школске године, упознаје ученике и њихове родитеље са 
кућним  редом школе и правилима која се тичу њиховог понашања и обавеза; 

• Одељењски старешина предузима прописане мере у случају неодговарајућег понашања ученика, 
које је у супротности са Правилницима о понашању и безбедности ученика и другим актима 
школе; 

• Наставници не удаљавају из учионице ученика који омета час, већ  уписују у дневник, у напомени, 
опис понашања ученика. Уколико је неопходно одељенски старешина тражи подршку стручних 
сарадника који предузимају даље мере;  

• О свим неспецифичним, неуобичајеним, променама и стањима који ометају функционисање 
ученика у школи као и о неприхватљивим облицима понашања, одељенски старешина 
обавештава родитеље, старатеље или особе које воде бригу о детету; 

• Наставници не заказују састанке са родитељима за време наставе; 
• Наставници долазе у школу и на часове на време; 
• Наставници долазе у школу примерено одевени и обувени, како је прописано Правилницима о 

понашању  и запослених и другим актима школе; 
• Наставници са ученицима, родитељима, осталим запосленима и другим лицима  негују односе 

засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба; 
• Техничко – административно и друго особље је дужно да ефикасно и одговорно обавља прописане 

радне обавезе у складу са својим надлежностима, поклањајући посебну пажњу на доследно 
спровођење свих мера безбедности, благовременог информисања, одржавању хигијенско-
санитарних и осталих услова који су неопходни за бригу о деци а и свих осталих; 

• Директор школе је у оквиру  својих надлежности одговоран да све у школи функционише на 
прописан начин и у складу са законом. 
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Свађе, вређања, игнорисања или отворена нетрпељивост нису дозвољени. 
 

 
Дежурни наставници 

 

 Наставници дежурају на местима утврђеним распоредом дежурства;  

 Долазе у школу у 7:15 и воде рачуна о безбедности ученика у школи,за време одмора, до почетка 
часа. Обилазе све учионице  и све недостатке и важне догађаје уносе у књигу дежурстваи 
обавештавају секретара или директора школе о уоченим недостацима; 

 За време великог одмора,  воде рачуна да ученици напусте све учионице и изађу у двориште, сем у 
случају када то временске или неке друге прилике не дозвољавају, па деца одмор проводе у школи; 

 Дежурни наставници воде рачуна о безбедности деце и дужни су да предузму све утврђене мере; 

 Дежурни наставници дежурају у првој смени до 11 часова,у другој од 10:30-14:00 часова,до 
нормализације епидемиолошких услова када почиње да важи режим дежурства од 7:30, крај 
дежурства у  13: 30. 

 Из безбедносних разлога , ученици су под сталним надзором наставника за време свих одмора.  
 

Поштовани ученици, 
 

ШКОЛА – постоји због вас, у школи проводите доста времена и не треба много да се трудите да би нам 
свима било лепо.  
Зато је важно да: 

• Поштујете и уважавате своје другове, наставнике и остале запослене у школи; 
• Пре почетка часа док боравите у холу зграде без трчања и гужве сачекате звоно и улазак  у своје 

учионице; 
• Чувате учионице и намештај у њима; 
• На часу треба пристојно да се понашате и  не ометате своје другове и наставнике; 
• Са часа можете да изађете само уз дозволу наставника; 
• Током великог одмора сви ученици излазе у двориште, осим оних који имају оправдан разлог. Они 

могу да остану у ходнику или у учионици са дежурним наставником или медицинском сестром; 
• На часове долазите уредни и прикладно одевени; 
• Уколико је учионица закључана, мирно сачекајте свог наставника; 
• Када напуштате учионицу оставите  је чисту и сређену; 
• Неспоразуме треба решавати  разговором, на миран начин, а не свађом или тучом. Када не знаш 

како да решиш проблем обрати се свом наставнику/ци, дежурном наставнику/ци , педагогу и 
психологу. 
 

НАПОМЕНА: 

Када су у питању ученици, обавеза одељенског старешине је да упозна ученике са кућним редом који се 
односи на њих и да заједничким радом на часу одељенског старешине ова правила на адекватан начин 
приближи и представи ученицима и ради на њиховом усвајању.Уколико надлежне институције доставе 
школи одређена упутства и препоруке,обавеза наставника је да упознају ученике,да се понашају и 
поступају у складу са прописима. 
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II.3 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

Број ученика, одељења и група 

Школу похађа 91 ученик распоређених у 17 одељења редовне наставе, и 7 група продуженог боравка. 
 
 

Одељење Број ученика 
Структура по полу 

М Ж 

I1 6 6 0 

I2 6 4 2 

II1/IV2 5 5 0 

II2/IV3 5 4 1 

II/3 4 4 0 

III/1/IV4 6 5 1 

III/2 5 5 0 

IV/1 6 2 4 

V/1 5 5 0 

V/2 5 4 1 

V/3 5 4 1 

VI/1 6 6 0 

VI/2 4 3 1 

VII/1 7 6 1 

VIII/1  5 4 1 

VIII/2 5 2 3 

VIII/3 6 4 2 

УКУПНО 91 73 18 
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II.4 СОЦИЈАЛНА КАРТА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.  ГОДИНИ 

Школска година 
2020/2021. 

Укупан бр. 
ученика 

Породица 
„Дринка 

Павловић
“ 

Прихват

илиште 

за децу 

 

„Сремчи
ца“ 

„Звечанс
ка“ 

Стање на почетку 
шк. године 

91 81 1 1 5 3 

 

Школска година 
 2020/2021. 

Укупан бр.  
ученика 

Породица 
Деца без  

родитељског 
 старања 

Стање на почетку шк. године 91 81 10 

 

Свега 
деце 

Састав 
по 

полу 

Стање 
породице 

(ученика из 
породице) 

Образовни ниво родитеља/очева и 
мајки (ученика из породице) 

Ученици под 
стартељством-

становање у Дому 

М Ж КП НП НЖ СР ВС ВСС МР ДР  

91 73 18 54 27 2 80 17 50 2 9 10 

 
Ознаке: М= мушко, Ж= женско, КП= комплетна породица, НП= некомплетна породица, НЖ= нижа школска спрема, СР= средња, 
ВС= виша, ВСС= висока, МР= магистратура, Др= доктор наукa. 

 
Напомена: Социјална карта ученика ОШ „ Антон Скала“ за школску 2020/2021. год. сачињена је на основу 
података прикупљених анкетирањем родитеља. 

II.5 РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

Прва смена 

I час 8.00-8.30 

Одмор 8.30-8.35 

II час 8.35-9.05 

Одмор 9.05-9.10 

III час 9.10-09.40 

Велики одмор 09.40-09.55 

IV час 09.55-10.25 

Друга смена 

 I час  11.00-11.30 

Одмор 11.30-11.35 

II час 11.35-12.05 

Одмор 12.05-12.10 

III час 12.10- 12.40 
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Велики одмор 12.40-12.55 

IV час 12.55-13.25 

Одмор 13.25-13-30 

V  час 13.30-14.00 

Продужени боравак 

Пре почетка наставе за другу 
смену и по завршетку наставе за 
прву смену до поласка аутобуса  

(14.00) 

Напомена: Настава се одвија у две смене у складу са упутством о мерама заштите здравља ученика и 

запослених. Према  упутствима надлежних органа школа ће се  вратити на стандардни режим дневних 

активности када епидемиолошки услови то буду дозволили. 

 

Распоред звоњења у редовним околностима 

 

Припрема за преподневни 

образовно-васпитни рад 
7.55-8.00 

I час 8.00-8.45 

Одмор 8.45-8.50 

II час 8.50-9.35 

Одмор 9.35-9.40 

III час 9.40-10.25 

Велики одмор 10.25-10.45 

IV час 10.50-11.35 

Одмор 11.35-11.40 

V час 11.40-12.25 

Одмор 12.25-12.30 

VI час 12.30-13.15 

Одмор 13.15-13.20 

VII час 13.20- 14.05 

Продужени боравак 
По завршетку наставе до одласка 

ученика кући (15.00/17.00) 

 

II.6 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 

У школској 2020/2021. години обезбеђен је превоз ученика од стране Градског секретаријата за образовање 
и дечију заштиту и обухвата 6 линија са 2 пратиоца на свакој од линија: 
 

Линија 1. Палилула (Крњача) – ОШ ,,Антон Скала“ 

Линија 2. Звездара (Миријево) –ОШ ,,Антон Скала“ 
Линија 3. Земун (Батајница) –ОШ ,,Антон Скала“ 
Линија 4. Чукарица (Сремчица,Звечанска) – ОШ ,,Антон Скала“  
Линија 5. Гроцка (Врчин) – ОШ ,,Антон Скала“ 
Линија 6. Чукарица ( Баново брдо)– ОШ ,,Антон Скала“ 
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II.7 КАДРОВСКИ УСЛОВИ – КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА 

У реализацији свих облика рада у овој школској години учествоваће следећи запослени: 
 

Редни 
број 

Име и презиме 
запосленог 

Стручна 
спрема 

Године 
радног 
стажа 

Стаж код 
послодавца 

Назив радног места 

1.  
Вера Корићанац 
Ђогатовић 

VII 34 23 
Дефектолог наставник 
(Наставник у боравку) 

2.  
Дражена Јелача 
Јовановић 

VII 21 18 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

3.  Данијела Николић VII 28 25 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

4.  
Марија Радивојевић 
Ћирић 

VII 10 10 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

5.  Бојана Јеврић VII 30 30 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

6.  
Татјана 
Димитријевић 

VII 16 16 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

7.  Стефан Ранковић VII 3 3 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

8.  Славица Рашета VII 13 9 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

9.  
Ана Марковић 
Ћирић ( замена, 
Срђан Михаиловић) 

VII 10 10 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

10.  Јелена Раковић VII 10 10 
Дефектолог наставник 
(Наставник у боравку) 

11.  Сандра Скенџић VII 23 23 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

12.  Маја Недовић VII 24 17 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

13.  Миљана Костић VII 11 11 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

14.  Марина Спарић  VII 11 7 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

15.  Боја Пејчић VII 23 17 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

16.  Јелена Милановић VII 12 12 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

17.  
Весна Игњатовић 
(замена, Јована 

VII 7 7 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
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Лукач) наставе) 

18.  
Данилка Јојкић 
Даниловић (замена, 
Игора Раичевића) 

VII 8 8 
Дефектолог наставник 
(Наставник у боравку) 

19.  
Ана Маријановић 
Марковић 

VII 10 4 
Дефектолог наставник 
(Наставник у боравку) 

20.  Андрија Недовић VII 11 11 
Дефектолог наставник 
(Наставник у боравку) 

21.  Бранка Тинтеровић VII 12 4 
Дефектолог наставник 
(Наставник у боравку) 

22.  
Игор Раичевић (мења 
га Данилка Јојкић 
Даниловић) 

VII 17 16 
Дефектолог 
васпитач/наставник 
(Наставник у боравку) 

23.  Биљана Јеротић VII 2 2 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

24.  
Јелена 
Ждраљевић(замена 
Радмила Пуача) 

VII 4 4 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

25.  
Снежана Бабовић 
Димитријевић 

VII/1 30 18 
Дефектолог /наставник 
(наставник инд. наставе – 
логопед) 

26.  Татјана Цакић VII 23 23 
Дефектолог /наставник 
(Наставник инд. наставе – 
реедукатор психомоторике) 

27.  Тања Нинковић VII 16 16 
 (Наставник кор.-прев. вежби и 
физ. васп.) 

28.  Младен Јанић VII 28 28 
 (Наставник физичког 
васпитања) 

29.  Сергеј Попратњак VII 6 6 Наставник верске наставе 

30.  
Радмила Пуача ( 
мења Јелену 
Ждраљевић) 

VII 1 1 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

31.  
Јована Лукач ( мења 
Весну Игњатовић) 

VII 1 1 
Дефектолог наставник 
(Наставник разр. - предметне 
наставе) 

32.  
Срђан Михаиловић ( 
мења Ану Марковић 
Ћирић) 

VII 2 2 
Дефектолог наставник 
(Наставник разредне наставе) 

33.  Весна Фирановић VII 20 20 Наставник енглеског језика 

34.  Тања Илић VII  17   12 Наставник немачког језика 

35.  Тамара Шушкић VII  7   7 Наставник енглеског језика 

36.  
Ксенија 
Сулејмановић 

VII 16 16 Педагог 

37.  Дијана Алексић VII 19 11 Психолог 

38.  Љиља Николић IV 26 25 Медицинска сестра 

39.  Светлана Петровић IV 19 11 Медицинска сестра 

40.  Зорана Зорић IV 3 3 Медицинска сестра 

41.  
Наташа Селић 
Станковић 

VII 30 22 Директор школе 

42.  Саша Стјепановић VII 15 5 Секретар школе 
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43.  Милева Грубор VII 24 19 Рачуновођа школе 

44.  Горица Гајић III 25 17 Сервирка 

45.  Љиљана Арсеновић I 38 21 Спремачица  

46.  Марија Самарџија IV/ I 16   15   
Административни 
радник/Спремачица  

47.  Гордана Станојловић I 10 0 Спремачица  

48.  Сахтијар Ахмети  III 22 8 Ложач 

 

II.8 ПЛАН ГОДИШЊИХ ОДМОРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
План годишњих одмора наставног особља 

Годишњи одмори наставног особља почињу од 01.јула 2021. године у складу са решењем о коришћењу 
годишњег одмора. 
 
План годишњих одмора ненаставног особља 

Годишњи одмори ненаставног особља почињу од 15. јуна 2021. године у складу са решењем о коришћењу 
годишњег одмора. 
 

II.9 УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 
Поред простора којим школа располаже за реализацију годишњег плана рада школе, користиће се 
следећи објекти у непосредној близини школе: 
 
 
1.  ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ 
Школа се налази на општини Савски Венац, у једном од најмирнијих и најлепших делова града, на 
Топчидерској звезди. Због близине центра града школи су доступне многе културне, спортске и јавне 
институције. 
 
2.  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 Музеј „Афричке уметности“, Музеј Југославије, Пионирски центар, Архив Србије, Милошев конак, 
библиотека „Исидора Секулић“, Кућа краља Петра , ДКЦ Мајдан и Бели двор се налазе у непосредној 
близини, док су остале установе културе (биоскопи, позоришта, концертне дворане...) на само пар 
километара од школе. 
 
3.  ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ 

Предшколске установе „Света Петка“ и „Венчић“, 3 интернационалне школе, осам редовних основних 
школа, три средње школе, једна музичка школа и Факултет примењених уметности. 
 
4.  СПОРТСКИ ЦЕНТРИ 

Стадион ФК „Графичар“ у непосредној близини  и стадион ФК „Црвена звезда’’, ФК „Партизан“, ФК 
,,Рад“, СРЦ Бањица, Ада Циганлија, Хиподром и Спортска академија „Сењак“. 
 
5.  ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

Дом здравља „Сењак“, ДЗ „Борис Кидрич“, Клиничко болнички центар, Ургентни центар, КБЦ 
„Драгиша Мишовић“, ВМА, Клиника „Анлаве“. 
 
И остале установе где школа препознаје интересе својих ученика. 
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II.10  ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ  – СМЕРНИЦЕ 

У школској 2020/2021. години приоритетни задаци школе су: 

 

 Довршавање започете адаптације школског простора (изградње фискултурне сале са 
терапеутским блоком и опремање); 

 Даље опремање школских просторија и кабинета (набавка информатичко техничке и 
асистивне опреме, намештаја за учионице и друге просторије, Монтесори кабинета, осталих 
реквизита и потребног материјала); 

 Чвршћа веза школе и окружења; 

 Унапређење подршке ученицима; 

 Унапређење сарадње са родитељима; 

 Набавка савремених наставних средстава, учила и литературе; 

 Унапређење образовно-васпитног рада кроз сарадњу са Факултетом за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (наставна база) и других сродних факултета, установа и школа, 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Завода за 
унапређење образовања и васпитања (кроз стручно усавршавање запослених и похађање 
акредитованих семинара), секретаријатима и Удружењима; 

 Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и осталих запослених; 

 Усавршавање наставника кроз међународну сарадњу са институцијама истог или сличног типа; 

 Рад на изради приручника, помоћних наставних средстава са тенденцијом штампе. 
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I I I  О Р Г А Н И З А Ц И Ј А  О Б Р А З O В Н О - В А С П И Т Н О Г  Р А Д А  Ш К О Л Е  

III.1 ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА И  СТРУЧНИХ САРАДНИКА  У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред и одељење Одељенски старешина 

I1 Маја Недовић 

I2 Миљана Костић 

II1/IV2 Сандра Скенџић 

II2/IV3 Марина Спарић 

II/3 Ана Марковић Ћирић (Срђан 

Михаиловић) 

III/1/IV4 Татјана Димитријевић 

III/2 Дражена Јелача Јовановић 

IV/1 Биљана Јеротић 

V/1 Јелена Милановић 

V/2 Боја Пејчић 

V/3 Весна Игњатовић( Јована Лукач) 

VI/1 Данијела Николић 

VI/2 Славица Рашета  

VII/1 Марија Радивојевић Ћирић 

VIII/1  Ранковић Стефан 

VIII/2 Ждраљевић Јелена( Радмила Пуача) 

VIII/3 Бојана Јеврић 
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Групе 
продуженог 

боравка 

Наставници у продуженом 
боравку 

Прва група Ана Марјановић Марковић 

Друга група Јелена Раковић 

Трећа група Вера Корићанац Ђогатовић 

Четврта група Данилка Јојкић Даниловић 

Пета група Бранка Тинтеровић 

Шеста група Андрија Недовић  

Седма група Наставник VII групе  

Радно место Стручни сарадници 

Психолог Дијана Алексић 

Педагог  Ксенија Сулејмановић 

Предмети Предметни наставници 

Физичко васпитање Младен Јанић 

Корек.прев.вежбе и 
игре 

Тања Нинковић 

Реедукација 
психомоторике 

Татјана Цакић 

Логопедски рад 
Снежана Бабовић 

Димитријевић 

Енглески језик 
Весна Фирановић 

Тамара Шушкић 

Верска настава Попратњак Сергеј 

Немачки језик Тања Илић 



Основна Школа „Антон Скала“ 
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. Годину  

 

21 

 

III.2 РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.  ГОДИНИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред и одељење Одељенски старешина Отворена врата 

I1 Маја Недовић Уторак, 4 час, 9:55-10:25 

I2 Миљана Костић Уторак, 3 час, 9:10-9:40 

II1/IV2 Сандра Скенџић Уторак, 5 час, 10:30- 11:00 

II2/IV3 Марина Спарић Среда, 5 час, 10:30- 11:00 

II/3 Ана Марковић Ћирић  
(С. Михаиловић) 

Петак, 3 час, 9:10- 9:40 

III/1/IV4 Татјана Димитријевић Уторак, 4 час, 9:55- 10:25 

III/2 Дражена Јелача Јовановић Понедељак, 4 час, 9:55-10:25 

IV/1 Биљана Јеротић Четвртак, 5 час, 10:30 – 11:00 

V/1 Јелена Милановић Петак, 4 час, 12:55- 13:25 

V/2 Боја Пејчић Четвртак, 3 час, 12:10- 12:40 

V/3 Весна Игљатовић( Ј.Лукач) Петак, 2 час, 11:35-12:05 

VI/1 Данијела Николић Четвртак, 3 час, 12:10- 12:40 

VI/2 Славица Рашета Четвртак, 3 час, 12:10- 12:40 

VII/1 Марија Радивојевић Ћирић Среда, 3 час, 12:10- 12:40 

VIII/1  Стефан Ранковић Понедељак , 4 час, 12:40- 13:10 

VIII/2 Јелена Ждраљевић( Р. Пуача) Четвртак, 2 час, 11:35- 12:05 

VIII/3 Бојана Јеврић Уторак, 3 час, 12:10 – 12:40 

Наставник енглеског  језика Весна Фирановић Понедељак, 3 час, 12:10- 12:40 

Наставник енглеског  језика Тамара Шушкић Четвртак, 5 час, 10:30-11:00 

Наставник немачког  језика Тања Илић Четвртак, 4 час, 9:55-10:25 

Логопед Снежана Бабовић Димитријевић Среда, 6 час, 11:00- 11:30 

Реедукатор психомоторике Татјана Цакић Четвртак, 6 час, 11:00-11:30 

Наставник кор.прев. вежби и игара Тања Нинковић Петак, 5 час, 10:30-11:00 

Наставник физичког васп. Младен Јанић Среда, 3 час, 12:10- 12:40 

Наставник верске наставе Попратњак Сергеј) Среда, 5 час, 10:30-11:00 
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III.3 САСТАВ И РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛE 

 
 

Стручни органи и тимови 
школе 

Председници и координатори  стручних органа и чланови 

Стручно веће за разредну наставу 
Марина Спарић ,  М. Недовић, М. Костић ,С. Скенџић, А.Марковић 
Ћирић ( С.Михаиловић), Т. Димитријевић,  Д. Јелача Јовановић, 
Б.Јеротић 

Стручно веће за области 
предмета-вештина 

Тања Нинковић ,Т. Цакић, С.Бабовић Димитријевић ,                     В. 
Фирановић, Т. Шушкић, М. Јанић,  Т. Илић, С. Попратњак 

Стручно веће за област групе 
предмета 1 

Марија Радивојевић  Ћирић , В.Игњатовић (Ј..Лукач),С. Рашета, Б. 
Јеврић, Б.Пејчић,  Ј.Ждраљевић (Р.Пуача) 

Стручно веће за област групе 
предмета 2 

Стефан Ранковић ,  Ј.Милановић, Б.Пејчић, Д. Николић, М. 
Радивојевић Ћирић, Ј.Ждраљевић (Р.Пуача) 

Стручни актив за развојно 
планирање 

Снежана Бабовић Димитријевић, К. Сулејмановић,                А. 
Недовић, Т. Цакић, Д. Јелача Јовановић, С. Скенџић, представник 
родитеља и лок. самоуправе и уч.парламента 

Стручни актив за развој школског 
програма 

Маја Недовић, А.Марковић Ћирић (С.Михаиловић) 

Б.Јеротић, Т. Димитријевић,  Ј. Милановић, Д. Николић, 

 М. Радивојевић Ћирић, С. Ранковић 

Тим за инклузивно образовање 
Дијана Алексић, К. Сулејмановић, Т. Цакић, С. Бабовић 
Димитријевић, С. Скенџић и представник родитеља, локалне 
самоуправе и ученичког парламента 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Јелена Раковић, Д. Јојкић Даниловић, В. Корићанац,    

 А. Недовић,Б. Тинтеровић, А. Маријановић Марковић, секретар и 
директор школе 

Тим за самовредновање 
Ксенија Сулејмановић, Д. Алексић, С. Бабовић Димитријевић, С. 
Скенџић, Ј. Ждраљевић/ Р.Пуача, С. Ранковић  и представник 
родитеља, локалне самоуправе и ученичког парламента 

Тим за обезбеђивање квалитета и 
развоја установе 

Сандра Скенџић, М. Спарић,С.Бабовић Димитријевић, Татјана 
Цакић,  К. Сулејмановић, дир. Н. Селић  Станковић  и представник 
родитеља, локалне самоуправе и ученичког парламента 

Тим за развој међупредметних 
компетенција и предузетништво 

Славица Рашета, М. Јанић, Б. Јеврић 

Тим за професионалну 
оријентацију 

Бојана Јеврић,  С. Ранковић,   Ј.Ждраљевић (Р.Пуача )                                        
К. Сулејмановић, Д.Алексић 

Педагошки колегијум 

Председник стручног  већа за разредну наставу Марина Спарић 

Председник стручног већа за области предмета-вештина Тања Нинковић 

Председник стручног већа за групу предмета 1 Марија Радивојевић Ћирић 

Председник  стручног већа за групу предмета 2 Стефан Ранковић 

Председник  стручног актива за развојно планирање Снежана Б. Димитријевић 

Председник стручног актива за развој школског програма Маја Недовић 
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Представник стручних сарадника Дијана Алексић 

Представник тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе Сандра Скенџић 
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III.4 СТРУКТУРА 40-САТНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ –НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 

Маја Недовић I1 24 21 1 1 1  
 

10 1 1 1 1 1 1   
 

40 36 1440 

Миљана Костић I2 24 21 1 1 1  
 

10 
 

1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Сандра Скенџић II1  IV2 23 21 1 1   
 

10 1 1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Марина Спарић II2 IV3 24 21 1 1 1   10 1 1 1 1 1 1   
 

40 36 1440 

Ана Марковић Ћирић 

(замена Срђан 

Михаиловић) 

II3 24 21 1 1 1   10 
 

1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Татјана Димитријевић III1 IV4 24 21 1 1 1   10  1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Дражена Јелача 

Јовановић  
III2 24 21 1 1 1   10 

 
1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Биљана Јеротић IV1 24 21 1 1 1   10 
 

1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Јелена Милановић V1 24 21 1 1 
 

  10  1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Боја Пејчић V2 24 22 1 1    10  1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Весна Игњатовић 

(замена Јована Лукач) 
V3 24 22 1 1    10  1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Данијела Николић VI1 24 22 1 1    10 
 

1 1 1 1 1   1 40 36 1440 

Славица Рашета VI2 24 22 1 1    10 1 0,5 0,5 1 1 1   1 40 36 1440 

Марија Радивојевић VII1 25 23 1 1    10 1 0,5 0,5 1 1 1   
 

40 36 1440 
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Напомена : уз табелу „Структура 40-сатне радне недеље за школску 2020-2021. годину за наставнике разредне наставе“:  
 

1. Тачке 3. до 8. улазе у непосредан рад са ученицима у оквиру 20-сатне радне недеље, а тачке од 9. до 22. улазе у остале послове у оквиру 
40-сатне радне недеље; 

2. Одељенске старешине осмих разреда у свом годишњем плану рада за школску 2020-2021. годину планираће обавезне часове припреме за 
полагање завршног испита у току другог полугодишта, као и обавезну припремну наставу најмање 6 дана пре полагања завршног 
испита у трајању од 5 часова дневно (2 часа српски језик, 2 часа математика и 1 час припреме за комбиновани тест). 

3. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ подразумевају следеће: 
Школска библиотека, Прогам сарадње са породицом, Програм сарадње са локалном самоуправом, Вођење летописа и представљање рада 
школе, Социјална заштита ученика у школи, Заштита животне средине, Здравствена заштита ученика у школи, Организација „Пријатељи 
деце“, Прикупљање података за сајт школе и промоција школе, Особе за праћење стручног усавршавања, Записничар НВ, Помоћ ученичком 
парлементу, Програм школског спорта и спортских активности, Програм културних активности, Мобилни тим. 
 

Ћирић 

Стефан Ранковић VIII1 26 24 1 1    10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1   
 

40 34 1360 

Јелена Ждраљевић 

(замена Радмила Пуача) 
VIII2 25 23 1 1    10  1 1 1 1 1   

 
40 34 1360 

Бојана Јеврић VIII3 24 22 1 1    10 1 0.5 0,5 1 1 1   1 40 34 1360 
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III.5 СТРУКТУРА 40-САТНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дијана Алексић Психолог 3 10 3 5 3 3 3 10 40 36 1440 

Ксенија Сулејмановић Педагог 3 10 3 3 5 3 3 10 40 36 1440 

 
*Напомена: ова област обухвата сарадњу са: директором, наставницима, стручним сарадницима, педагошким асистентима, и пратиоцима 
ученика 
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III.6 СТРУКТУРА 40-САТНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – ИНДИВИДУАЛНИ/ПРЕДМЕТНИНАСТАВНИЦИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Татјана Цакић I - IV 22 10 2 1 1 1 1   2 40 36 1440 

Снежана Б.Димитријевић I - IV 22 10 2 1 1 1 1  1 1 40 36 1440 

Младен Јанић 
V1, V2,V3,,VI1,VI2,VII1, 

VIII1,VIII2,VIII3 
23 10 1 1 1 1 1 1  1 40 36 1440 

Тања Нинковић 

KПР 

I -  IV 

ОФА 

VII1,VIII1,VIII2,VIII3 

23 10 1 1 1 1 1 1 1  40 36 1440 

Весна Фирановић 
III1/IV4,III2,V1,V2,V3,VI1,VI2, 

VII1,VIII1,VIII2,VIII3 
22 12 1 3 4 2 1   3 48 36 1800 

Тамара Шушкић I1,II2,II1/IV2,,III2/IV3, II3IV1,  12 6 1 1 2 1 1    24 36 864 

Тања Илић V- VIII    18 10 1 1 3 1 2   4 40 36 1440 

Сергеј Попратњак I - VIII 5 2 1 

0

,

2

5 

0,5 0,25 
 

   10 36 360 
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III.7 СТРУКТУРА 40-САТНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.НАСТАВНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
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Андрија Недовић Боравак 9 5 5 5 5 1 10 40 36 1440 

Јелена Раковић Боравак 9 5 5 5 5 1 10 40 36 1440 

Вера Корићанац Ђогатовић Боравак 9 5 5 5 5 1 10 40 36 1440 

Ана Марјановић Марковић Боравак 9 5 5 5 5 1 10 40 36 1440 

Данилка  Јојкић Даниловић Боравак 9 5 5 5 5 1 10 40 36 1440 

Бранка Тинтеровић Боравак 9 5 5 5 5 1 10 40 36 1440 
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III.8 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

У ОШ „Антон Скала“ образовно–васпитни рад реализује се у складу са следећим наставним 
плановима и програмима: 
1. Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон , 10/19 и 6/20), 
2.Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања  
(„Службени  гласник РС“, бр,88/17, 27/18 –  др.закон и 10/19). 
3. Првавилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања објављен  
је у „Службеном гласнику РС- Просветни гласник“, бр. 5/2019 од 27.05.2019. године, ступа на снагу 
04.06.2019 
4. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном програму за осми разред основног 
образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни  гласник“, бр. 2/10, 3/11 – др. пропис, 
8/13, 5/14, 11/16 – др. пропис и 7/7 и 12/18) 
- Индивидуланим образовним плановима ученика (ИОП-2 на основу члана 76. став 6. тачка 2) уз 
сагласност родитеља. 

 

Програм основног образовања и васпитања реализује се у два циклуса: 
на основу члана 30. став 2. и 3. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 
101/2017, 27/2018, 10/2019)  
 

 I ЦИКЛУС (I  - IV разреда) -  РАЗРЕДНА  НАСТАВА 
      На основу члана 34.  Закона  о основном образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС“, бр. 
101/2017, 27/2018) 

 II ЦИКЛУС (V - VIII разреда) - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
      На основу члана 34.  Закона о основном образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС“, бр. 
101/2017, 27/2018)  

Школа је у складу за законом организовала и  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК на основу члана 36.  
Закона о основном образовању и васпитању  ( „Сл. гласник РС“, бр.101/2017, 27/2018, 10/2019). 
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III.8.1. План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања 

  

Ред. 

бр. 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 - - - - - - 

УКУПНО: А 20 720 20 720 20 720 20 720 

Напомена: У школи се од првог разреда изучава као страни језик енглески језик. 

 

Ред. 

бр. 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Верска настава/Грађанско 

васпитање* 

1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО А + Б 21 756 21 756 21 756 21 756 

*Ученик бира један од понуђених програма 

 

Ред. 

бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 21 756 21 756 21 756 21 756 

2. Пројектна настава - - 1 36 1 36 1 36 

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

4. Додатна настава - - - - - - - - 

5. Настава у природи* 5 - 7 дана 
годишње 

5 – 7 дана 
годишње 

5 – 7 дана 
годишње 

5 – 7 дана 
годишње 

*Настава у природи се реализује у складу са одговарајућим правилником 
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Ред. 

бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕ
Д 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Час одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности* 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

Годишње 

*Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике ,културе, уметности, медија 

и спорта 

III.8.2 План наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања  

 

Ред. 
бр. 

А. 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

       ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ   

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

 

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

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

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72  2     68 

3. Историја 1 36 2 72 2 72    2      68 

4. Географија 1 36 2 72 2 72       2      68 

5. Биологија 2 72 2 72 2 72    2      68 

6. Математика 4 144 4 144 4 144   4     136 

7. Инфроматика и рачунарство 1 36 1 36 1 36   1     34 

8. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72  2    68 

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

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

11. Физика - - 2 72 2 72   2     68 

12. Хемија - - - - 2 72   2     68 

13. Физичко и здравствено 
васпитање 2 

72+ 
54* 2 

72+5
4* 2 

72+ 
54* 

  3   102 

                    УКУПНО: А 24 918 25 954 27 1026 28 952 

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

       

1. Верска настава/Грађанско 

васпитање** 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Други страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: Б 3 108 3 108 3 108 3 102 

УКУПНО: А+Б 27 1026 28 1062 30 1134 31 1054 
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Ред. 
бр. 

 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ   

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

 

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

1. Редовна настава 27 1026 2 1062 30 1134 31 1054 

2. Слободне наставне 
активности**** 

1 36 1 36 1 
    36 

      1      34 

2. Допунска настава***** 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатна настава - - - - - - - - 

 
 

Ред. 
бр. 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ 
РАДА 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ   

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

 

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

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

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

3. Екскурзија До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 

 
* Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање 
**Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
***Ученик бира страни језик са листе коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и 
изучава га као други страни језик 
Напомена: У школи се као други страни језик изучава немачки језик 
****Слободне наставне активности Школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. 
Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди; 
у V, VI, VII и VIII разреду понуђени су: Цртање, сликање и вајање, Свакодневни живот у прошлости и 
Хор и оркестар. 
*****Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави 
матерњег језика и математике не постижу задовољавајуће резултате. Допунска настава организује се 
током целе године, једном недељно, а програмски садржај зависи од ИОП – а. 
*******Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне 
и спортске као и друге активности у складу са простором и људским ресурсима школе. 
Напомена: У Школском програму прецизиране су у посебном делу ваннаставне активности 
организоване кроз рад секција. 
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III.9 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се реализује у школи, 
и у оквиру кога ученици имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један 
оброк. 

 У оквиру продуженог боравка обезбеђују се игра, културно-уметничке, спортске активности, 
учење, израда домаћих задатака и извршавање других обавеза ученика у безбедном окружењу под 
надзором наставника; 

 У продуженом боравку се у оквиру активности самосталног рада реализују активности које би 
иначе ученик радио у виду домаћих задатака; 

 Наставници из продуженог боравка пружају додатну подршку ученицима према својим 
компетенцијама и то у области социјалног развоја,развоја говора и комуникације и 
психомоторног развоја. У оквиру социјалног развоја примењује се индивидуални и групни облик 
рада у циљу обезбеђивања одговарајуће социјалне подршке детету, кроз развијање  
самопоуздања,животних вештина,вештина које су битне за осамостаљивање,примену стратегија за 
модификовање непожељних облика понашања  и емоционално прилагођавање.У оквиру развоја  
говора и комуникације кроз индивидуални и групни рад,ради се на развоју говорно – језичких 
способности и комуникације кроз развој  графомоторне спретности, визуелне перцепције, фине 
моторике и вежбе за именовање и разликовање предмета. У оквиру психомоторног развоја кроз 
индивидуални и групни облик рада ради се на развоју сензомоторних шема кроз развој фине и 
грубе моторике, развој способности имитације моторних радњи, јаснију диференцијацију 
опажања чулима и развој телесне целовитости. 

 Самосталан рад ученика се остварује са најмање једним школским часом дневно;             

  Активности у слободном времену се остварују са најмање три школска часа дневно;                                  

 Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки 
карактер и оне могу бити: едукативне, радне, културно-уметничке и спортске и организују се на 
принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру 
различитих група и колектива, како би омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, 
представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, бојама и другим 
разноврсним облицима и средствима; 

 Једном у току тромесечја у оквиру отвореног дана за заинтересоване учеснике образовно-
васпитног рада у школи и родитеље приказује резултате рада настале у оквиру слободних 
активности путем тематског уређења школског простора, јавних часова, приредби и слично; 

 Због специфичности деце која похађају ОШ „Антон Скала“ (сметње у више области 
функционисања) у програм рада продуженог боравка уврштене су активности које имају за циљ 
пружање додатне подршке у наставним и ванаставним активностима, интензиван рад на 
развијању потенцијала код сваког ученика, у областима у којима се јављају највеће потешкоће    
( комуникација, психомоторни развој, социјализација).  
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Активности 
самосталног 
рада 

Социјални развој 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 180 

Израда домаћих задатака 
 

22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 180 

 
 
 
Активности 
у слободном 
времену 
 
 
 
 
Подршка у 
настави 

Игре 
Спортске игре 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 180 

Едукативне 
игре 

18 18 15 18 12 6 19 17 13 12 145 

ДЕЖУРСТВА 4 4 3 4 2 2 4 4 3 2 35 

Културно 
друштвене 

активности 

Развој музичке 
перцепције 

6 6 5 7 4 2 8 5 4 4 52 

Цртање 6 6 5 6 4 2 6 6 4 3 48 

Плес 5 5 4 5 3 2 5 6 4 3 42 

Прављење 
употребних 

предмета 
5 5 4 4 3 2 4 4 4 4 38 

Психомоторне вежбе 11 11 9 11 7 4 11 11 8 7 90 

Логопедске вежбе 11 11 9 11 7 4 12 10 8 7 90 

ПРИПРЕМА И ПЛАНИРАЊЕ 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 360 

Мeсечни фонд часова 172 172 148 172 114 78 178 166 126 114 1440 
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III.10 КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 
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Наставни план и програм за ученике од I–VII разреда, оствариваће се у току 36 петодневних наставних 
седмица, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда у току 34 петодневне  наставне 
седмице, односно 170  наставних дана. 
 
Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2020.године, а завршава се у петак 29. јануара 
2020. године. Друго полугодиште почиње у среду 17. фебруара 2021. године. Друго полугодиште 
завршава се у  петак 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 18. јуна 2021. 
године за ученике од првог до седмог разреда.  
 
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. Јесењи распуст 
почиње у среду 11. новембра 2020. године а завршава се у недељу 15. новембра 2020. године. Зимски 

распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а завршава се у недељу, 
10. јануара 2021. године, а други део почиње у суботу, 30. фебруара 2021. године, а завршава се у 
уторак, 16. фебруара 2021. године. Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а 
завршава се у недељу, 09. маја  2021. године.  Летњи распуст почиње у суботу, 19. јуна 2021. године за 
ученике од 1. - 7. разреда, а завршава се у уторак 31. августа 2021. године. За ученике 8. разреда летњи 
распуст почиње по завршетку завршног испита и уписа у средњу школу, а завршава се у уторак 
31.08.2021. године. 
 
Разредни испити за ученике од IV–VII разреда организују се у времену од  16-20. августа 2021. године, а 
за ученике VIII разреда и у јунском испитном року у периоду од 31.маја до 04. јуна 2021. године. 
 
Припреме за полагање завршног испита ученика осмих разреда организоваће се током другог 
полугодишта школске 2020-2021. године,са 30 часова,10 по предмету из сваког од три предвиђена теста  
од 31. маја до  11. јуна 2021. године. 
 
Пробни завршни испит одржава се, у четвртак 25. марта и петак 26. марта 2021. године, а завршни 
испит у понедељак 21 . јуна 2021. године, уторак 22. јуна 2021. године и среду 23. јуна 2021. године. 
 
Дан школе и 32. Дечија олимпијада биће одржани у школи 03.  јуна 2020. године, као радни ненаставни 
дан. Часови ће бити надокнађени са по једним часом недељно у току месеца априла/маја. 
Матурско вече за ученике осмих разреда биће организовано 04.  јуна 2020. године у школи. 
 
Подела ђачких књижица за прво полугодиште обавиће се 29. јануара 2021. године. 
 
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 
полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године. 
 
За ученике осмог разреда додела уверења о завршеном основном образовању и положеном завршном 
испиту обавиће се такође 28. јуна 2021. године. 
 

ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ, 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И МЕЂУНАРОДНИХ ПРАЗНИКА 

 
Нерадни дани у школи су одређени Законом о државним и другим празницима у Републици Србији и 
у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 
годину. 
Државни и верски празници у школама Календаром је, као и до сада, предвиђено празновање 
државних и верских празника, које је усаглашено са Законом.  
У школи се празнују следећи празници радно:  
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобар),  
Свети Сава-Дан духовности ( 27. јануар),  
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Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 
(22.април),  
Дан планете Земље (22.април), 
Дан победе (9. мај)  Видовдан- спомен на Косовску битку ( 28. јуни) 
Школа низом активности обележава и: 
Дечију недељу(05.10-09.10.2020.) 
Међународни дан инвалида 04.12.2020. 
Међународни дан жена 08.03.2021. 
Међународни дан особа са аутизмом 02.04.2021. 
Нерадно се обележавају следећи државни празници: 
Дан примирја у Првом светском рату -11. новембар 2020. године 
Новогодишњи празници – 1-2. јануар 2021. године;  
Дан државности Републике Србије –Сретење (15. фебруар 2021.године),  
Празник рада 1. мај .2021. 
 
Дан школе се обележава 03.06.2021. организацијом манифестације „ Дечија олимпијада“ на којој ће 
учествовати све београдске школе за ученике са сметњама у развоју,редовне и интернационалне школе 
и гостујуће школе из Србије. 
Право да не похађају наставу, односно да не раде имају ученици и запослени у школи у дане следећих 
верских празника, и то: православци – на први дан крсне славе; православци, католици и припадници 
других хришћанских верских заједница -– на први дан Божића и у дане Ускршњих празника почев од 
Великог петка закључно са другим даном Ускрса према њиховом календару; припадници исламске 
заједнице на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама; припадници јеврејске 
заједнице – на први дан Јом Кипура. С обзиром да школе обележавају Дан школе, ако он пада у 
наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити у време које утврди годишњим 
програмом рада. 
 

III.11  ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА  И ПЛАН ДЕЖУРСТВА   

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Миљана Костић 
Сандра 

Скенџић 
Татјана 

Димитријевић 
Биљана Јеротић Маја Недовић 

Дијана Алексић 
Дражена 

Јелача 
Јовановић 

Спарић Марина Тамара Шушкић 
Ана Марковић 

Ћирић 

Ждраљевић Јелена  
Ксенија 

Сулејмановић 
Снежана Бабовић 

Димитријевић 
Татјана Цакић Тања Нинковић 

Милановић Јелена 
Игњатовић 

Весна 

Марија 
Радивојевић 

Ћирић 
Боја Пејчић Данијела Николић 

 
Ранковић 
Стефан 

Младен Јанић Фирановић Весна Славица Рашета 

   Тања Илић Бојана Јеврић 

 
Одређивање локације дежурства и задужења поверено је главном  дежурном наставнику који ће бити 
одређиван на недељном нивоу, по редоследу у табели, први у табели прва недеља, други, друге 
недеље и тако редом. Дежурни наставник свакодневно води евиденцију, уписује све потребне податке 
у Књигу дежурства Школе. 
Главни дежурни наставник у јутарњим часовима распоређује дежурне наставнике тако да се обезбеди 
покривеност улаза(главна капија) и прихват ученика који користе  линијски превоз. 
Медицинске сестре по распореду дежурају,једна  на улазним вратима,друга у трпезарији  а трећа је 
задужена за спровођење  хигијенских мера и мера превенције. 
Дежурни наставник ученике са сваке пристигле линије спроводи до улаза ,где дежурна медицинска 
сестра (по утврђеном распореду, мењају се на недељном нивоу) сваком појединачно мери 
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температуру,контролише дезинфекцију обуће(пролазак кроз дезо-баријеру) и врши дезинфекцију 
руку гелом или алкохолним раствором(70%). Ученици који имају температуру преко 37 степени ,имају 
још 2 контролна мерења и смештају се у собу за изолацију. Ако се наредним  мерењем потврди 
температура изнад  37 степени , обавештава се родитељ/старатељ да дође по дете. Иста процедура се 
спроводи и уколико ученик добије температуру или испољи одређене симптоме током боравка у 
школи. Остали дежурни наставници дежурају у приземљу и на спрату и спроводе ученике у учионице 
где их преузима одељенски старешина/наставник код кога имају први час или у групу продуженог 
боравка(за ученике старијих разреда који похађају П.Б.) 
Педагог и психолог школе као и индивидуални наставници  пружају подршку наставницима и 
ученицима  за време дежурства  у међусмени у току измењеног режима рада школе. 
 
 

III.12 РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ 

- Настава – 

Прва смена 

I час 8.00-8.30 

Одмор 8.30-8.35 

II час 8.35-9.05 

Одмор 9.05-9.10 

III час 9.10-09.40 

Велики одмор 09.40-09.55 

IV час 09.55-10.25 

Друга смена 

 I час  11.00-11.30 

Одмор 11.30-11.35 

II час 11.35-12.05 

Одмор 12.05-12.10 

III час 12.10- 12.40 

Велики одмор 12.40-12.55 

IV час 12.55-13.25 

Одмор 13.25-13-30 

V  час 13.30-14.00 

 

-Настава у редовним околностима- 

Припрема за преподневни 

образовно-васпитни рад 
7.55-8.00 

I час 8.00-8.45 

Одмор 8.45-8.50 

II час 8.50-9.35 

Одмор 9.35-9.40 

III час 9.40-10.25 

Велики одмор 10.25-10.45 

IV час 10.50-11.35 
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Одмор 11.35-11.40 

V час 11.40-12.25 

Одмор 12.25-12.30 

VI час 12.30-13.15 

Одмор 13.15-13.20 

VII час 13.20- 14.05 

Продужени боравак 
По завршетку наставе до одласка 

ученика кући (15.00/17.00) 

 

 

- Боравак - 

              I смена продуженог  боравка 
                (Ученици од V-VIII разреда) 

II смена продуженог боравка 
(Ученици од I-IV пазреда) 

8.00 Пријем ученика 10.30-11.00 Пријем ученика 

8.00-10.30 Активности планиране планом 
и програмом 

11.00-14.00 Активности планиране планом 
и програмом 

10.30-11.00 Распоређивање ученика у 
наставу 

11.30-13.30 Ручак организован по групама 

          14.00 Испраћање ученика на 
школски аутобус 

 
-Дежурства наставника продуженог боравка – 

              I смена продуженог  боравка 
                (дежурство од 11.00-12:.30) 

II смена продуженог боравка 
(дежурство од  9:30 до 11:00, 14.00-15.00) 

Понедељак Бранка Тинтеровић Понедељак Вера Корићанац Ђогатовић од 
9:30 / Јелена Раковић од 14.00-
15.00 

Уторак Андрија Недовић Уторак Ана Марјановић Марковић од 
9:30/Данилка Јојкић 
Даниловић од 14.00-15.00 

Среда Наставник у VII групи Среда Јелена Раковић од 9:30 /Вера 
Корићанац Ђогатовићод 14.00-

15.00 

Четвртак Андрија Недовић Четвртак Данилка Јојкић Даниловић од 
9:30/ Ана Марјановић 

Марковић од 14.00-15.00 

Петак Наставник у VII групи Петак Ана Марјановић Марковић од 
9:30/ Јелена Раковић 14.00-15.00 
Сваког другог петка се мењају 

 
Наставници из  прве смене продуженог боравка дежурају  од 11:00-12:30 и пружају подршку 
ученицима и наставницима током организације ручка , по групама.Наставници друге смене 
Продуженог боравка (3 наставника) дежурају од 9:30 сваког дана како би пружили подршку 
наставницима и ученицима  у периоду када се чисте и дезинфикују учионице, као и за време 
ужине,док 3 наставника остају после 14 часова уколико родитељ из одређених разлога  не може да  
преузме дете након завршених часова.  
Спремачице су распоређене по једна на сваком спрату и задужене су за спровођење санитарно-
хигијенских мера у складу са достављеним упутством.Такође, о свом раду воде евиденцију у чек 
листама које контролише задужена  медицинска сестра и директор школе. 
Чишћење и дезинфекција учионица   врши се између смена  у периоду од 10:30 -11:00 часова и након 
завршетка наставе.У овом периоду,дежурни наставници брину о ученицима. Дежурни наставници 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

40 
 

после завршених часова у 14 часова групишу децу по линијама превоза и спроводе их до аутобуса где 
их преузимау пратиоци ангажовани у превозу. 
 
 

-Боравак у редовним околностима- 

11.35 Пријем деце 

11.45-15.00/17.00 
Активности по планираном 

програму 

12.30-13.45 Ручак (по групама) 

15.00/17.00 Одлазак ученика кући 

 
Напомена : НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ДЕЖУРНИ ОСТАЈУ СА ДЕЦОМ КОЈА НЕ КОРИСТЕ 
ШКОЛСКИ ПРЕВОЗ ДО ПРЕУЗИМАЊА ОД СТРАНЕ РОДИТЕЉА 
 

III.13 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021.  ГОДИНУ 

Планирано је да рад медицинских сестара покрива све време боравка ученика у школи током наставе 
и боравка.  .                                    
На радном месту медицинске сестре запослене су: Зорана Зорић, Љиља Николић и Светлана 
Петровић.                                     
 
 
Области рада медицинских сестара у току школске 2020/21.године су: 
 
1.Контрола здравствено-хигијенског стања код ученика           
2.Контрола здравствено-хигијенских услова у школи 
3.Развијање културно-хигијенских навика код ученика 
4.Самопомоћ и самопослуживање 
5.Здравствено васпитање 
6.Креативне радионице 
 
 
1.Контрола здравствено-хигијенског стања код ученика 
 
Свакодневни пријем ученика-тријажа  
Свакодневно прегледати сваког ученика које дође у школу и то: 
-лице 
-косу(обавезна контрола ваши код деце) 
-руке 
-контролисати да ли су ученици чисти и адекватно обучени 
-обавезна потврда наком 7 дана изостанка ученика из школе 
-обавештавање школе и наставника о изостанку ученика                                                      
-планирана сарадња са Домом здравља 
-подела терапије 
-указивање прве помоћи у случају повреде,епилептичног напада,болести и високе температуре 
 
2.Контрола здравствено-хигијенских услова у школи 
 
-Јутарњи обилазак учионица у којима ученици бораве 
-контрола чистоће учионица  
-контрола да ли су тоалети чисти и дезинфиковани 
-требовање средстава за потребе медицинских сестара 
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3.Развијање културно-хигијенских навика код ученика 
 
 У сарадњи и договору са наставником вршити: 

-процену степена усвојености хигијенских навика код ученика 
-првенствено радити на усвајању принципа личне хигијене код ученика 
-радити на развијању хигијенских навика и то посебно у нижим разредима,                                
 мисли се на: 
 прање и брисање руку,прање зуба,купање,чешљање, 
 сецкање ноктију,третирање лица и руку кремом 
-са старијим ученицима разговарати о потребама интимне хигијене 
  
 Спровођење тоалетног тренинга: 
-употреба вц шоље, уколико постоји страх код ученика,поступно га привикавати 
-увођење ученика у технике умивања 
-научити их да користе тоалет папир, пусте воду и оперу руке, обуку се након употребе тоалета 
-један од задатака сестара је да ученика у свему пропрати, опомене, по потреби пресвуче и окупа 
-радити са ученицима на правилној употреби прибора 
-развијати ученицима правилан однос према прибору за личну хигијену и хигијену косе (сапун, 
пешкир, четкица, паста, шампон) 
-потребно је научити их да брину о хигијени одеће и обуће 
-радити на усвајању чињенице да је за здравље битна и хигијена простора у којем ученици бораве 
(учионица, трпезарија, њихова соба). 
 
 
4.Самопомоћ и самопослуживање 

 
 У сарадњи и договору са наставником: 
-радити на осамостаљивању и оспособљавању ученика 
-потребно је научити их да сами воде бригу о себи и својим стварима 
-оспособити их да буду самостални у исхрани 
-радити на правилној употреби прибора (чаша, кашика,виљушка, нож) 
-правилном држању, сечењу и приношењу хране устима 
-правилном седењу за столом, жвакању, гутању, правилној употреби салвете-убруса 
-учити их сакупљању прибора по завршеном оброку 
-учити их откопчавању, закопчавању, обувању, изувању, везивању пертли, одржавању чистоће обуће, 
лепљењу чичак траке, самосталном облачењу, одлагању прљавог веша, употреби марамице 
 
 
5.Здравствено васпитање 
 
-спровођење превентивних мера за превенцију Ковид 19  вируса 
-радити на формирању навика здраве исхране код ученика 
-причати са њима о значају пијаће воде за здравље 
-разговарати са њима о млеку и млечним производима, о воћу, поврћу, витаминима 
-прању и чишћењу воћа и поврћа 
-говорити им о значају физичке активности, шетње 
-са ученицима који улазе у пубертет причати о променама које им се дешавају у организму 
-са девојчицама причати о менструалном циклусу и  одржавању интимне  хигијене 
-причати им о значају сна за њихово здравље 
-исхрани у зимским-летњим месецима 
 
 
6.Креативне радионице 
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 Радионице едукатовног типа за усвајање, развијање и усавршавање  
 здравствено-хигијенских навика: 
 
 -радионица тоалетног тренига за ученике 1-ог и 2-ог разреда (правилно прање руку,коришћење          
тоалета) праћен израдом паноа 
 -радионица хигијене уста и зуба за 3-ћи и 4-ти разред,праћене израдом паноа 
 -радионица „ Здрава исхрана „ 
 -радионица која обухвата едукацију ученика у приближавању реалне ситуације и интервенције  
  у медицинској соби кроз индивидуалне и групне демонстрационе вежбе, уз коришћење едукативних,  
  штампаних, визуелних упутстава са симболима. На тај начин се ученици упознају са правилима  
  понашања у лекарској ординацији и ради се на превазилажењу страха од разних врста медициних  
  интервенција 
-израда едукативних паноа 
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I V  О С Т А Л И  О Б Л И Ц И  О Б Р А З О В Н О - В А С П И Т Н О Г  Р А Д А  

IV.1 ДОПУНСКА НАСТАВА 

Организује се од првог до осмог разреда, са једним часом недељно (36 часова - годишњи фонд). 

IV.2 ИЗЛЕТИ 

Услови за реализацију  излета разматраће се у другом полугодишту школске 2020/2021. године,.у 
зависности од епидемиолошке ситуације . Сходно условима разматраће се и дестинација односно план 
излета. 

IV.3 НАСТАВА У ПРИРОДИ, ЕКСКУРЗИЈЕ И СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ 

Услови за реализацију  наставе у природи, екскурзије и студијске посете разматраће се у другом 
полугодишту школске 2020/2021. године,.у зависности од епидемиолошке ситуације . Уколико услови 
за реализацију буду повољни, ове активности  биће реализоване у складу са потребним процедурама 
за ниже разреде и кроз реализацију пројекта, у сарадњи са партнерима (Савез удружења за помоћ 
особама са аутизмом Републике Србије) за више разреде. Да би дошло до реализације, осим 
епидемиолошких услова, неопходно је и обезбедити потребан број извршилаца чиме би се осигурала 
безбедност ученика и циљеви наставе у природи и екскурзије као и несметана организација наставе за 
ученике који остају у школи, о чему ће одлуку донети надлежни органи школе.Препорука ресорног 
министарства је да се током првог полугодишта не организују наведене активности због неизвесне 
епидемиолошке ситуације. 
 
Комисију за израду плана наставе у природи и екскурзија чине: 
- Снежана Бабовић Димитријевић 
- Сандра Скенџић 
- Славица Рашета 
 
Циљеви и задаци наставе у природи, екскурзија, излета и студијских посета 

 

 Развијање и неговање културног понашања на путовању у групи; 

 Упознавање са географском одликама, културним знаменитостима и етно вредностима 
Републике Србије; 

 Развијање еколошке свести о заштити и очувању животне средине; 

 Проширивање знања из наставних предмета; 

 Корелација предмета и примена теоријских знања у пракси. 
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V  П Л А Н  Р А Д А  С Т Р У Ч Н И Х  О Р Г А Н А  У  Ш К О Л И  

V.1 ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Месец  Дневни ред Извршиоци  

Септембар 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3. Утврђивање програма стручног усавршавања за 
школску 2020/2021. год. 
4. Разматрање и давање мишљења на  предлог 
Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. 
годину 
4.Разматрање Анекса Школског програма 
5.Именовање чланова стручног актива за развој 
школског програма  
6. Именовање чланова стручног актива за развојно 
планирање и давање предлога ШО 
7.Текућа питања (анализа Стручних упутстава и 
упутства мерама заштите здравља, опремљености 
школе заштитном опремом , вођење педагошке 
документације и евиденције о раду, опремљеност 
дидактичким материјалима,  организација 
рада,задужења запослених ,беѕбедност ученика, 
дежурства, превоз, исхрана ученика...) 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 

Октобар, 
Новембар 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Адаптација ученика 1. и 5.разреда и новоуписаних 
ученика осталих разреда 
4.Анализа образовно васпитног рада у протеклом 
периоду и предлагање мера за унапређење 
5.Текућа питања ( активности поводом обележавања 
Дечје недеље и других манифестација,  државних 
празника и сл.) 

Директор, наставници,стручни 
сарадници 

Децембар, 
 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Припреме за обележавање Нове године, школске 
славе Светог Саве 
 
4.Разматрање предлога за учешће на предстојећим 
стручним скуповима, конференцијама  
 

Директор, наставници, 
стручни сарадници,  

Јануар 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3. Анализа образовно васпитног рада и успеха  
ученика на крају првог полугодишта-извештавање 
4.Извештај о  раду стручних сарадника 
5.Извештај директора, педагога и психолога о 
праћењу ОВ рада 
6.Извештај о раду стручног актива за развојно 
планирање 
7. Извештај о раду директора у првом полугодишту  
6.Текућа питања 

Директор, наставници, 
стручни сарадници, 

Фебруар 1.Усвајање записника са претходне седнице Директор, наставници, 
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2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Извештавање о пројектима који се реализују и 
предлозима нових пројеката од значаја за школу 
4. Разматрање предлога и услова за извођење 
наставе у природи  
5.Припрема за организацију и спровођење пробног 
и завршног испита 
6.Текућа питања 

стручни сарадници, одељенске 
старешине 8. разреда 

Март 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3. Давање мишљења НВ о кандидатима у поступку 
избора директора школе 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 

Април 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3. Анализа образовно васпитног рада у протеклом 
периоду и предлагање мера за унапређење 
4. Извештај и анализа резултата пробног ЗИ  
5.Избор уџбеника 
6.Разматрање услова  за организовање: Дана школе, 
Матурске вечери, Дечје олимпијаде, учешће на 
смотрама, обележавање празника... 
7.Текућа питања 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 

Мај 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Организовање припремне наставе за ученике 8. 
разреда у јуну месецу 
4.Извештај о реализацији наставе у природи ( 
уколико се реализује) 
5.Текућа питања 

Директор, одељенске 
старешине 8. разреда , 
наставници и стручни 
сарадници 

Јун 
(прва 
половина 
месеца) 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3. Разматрање анекса школског програма 
4.Анализа образовно васпитног рада у одељењима  
8.разреда на крају школске године-извештавање 
5.Избор  ученика генерације и ученика који се 
истиче у ваннаставним активностима 
6.Организација и спровођење завршног испита 
(разматрање предлога акционог плана) 
7.Текућа питања 

Директор, одељенске 
старешине 8. разреда, 
наставници, стручни 
сарадници 
 

Јун 
(друга 
половина 
месеца) 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Анализа образовно - васпитног рада ученика  од I-
VII разреда на крају другог полугодишта 
4.Упућивање ученика на полагање поправних и 
разредних испита 
5. Извештај о раду стручног актива за развојно 
планирање 
6. Извештај директора, педагога и психолога о 
праћењу ОВ рада 
7. Извештај о раду стручних сарадника 
8.Извештај о спроведеном самовредновању  
9. Извештај о раду тима за ИО 
10.Избор комисија за израду Годишњег плана рада 
школе за школску 2021/22. 
11.Текућа питања 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 
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Август 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Годишњи извештаји о раду тимова, стручних 
актива и већа ,ученичког парламента, 
индивидуалних наставника школе; 
4. Организација образовно-васпитног рада (број и 
структура одељења, педагошко-психолошка 
заснованост распореда часова, 40-то часовна радна 
недеља , задужења наставника, школски календар) 
5.Текућа питања 

Директор, стручни сарадници, 
наставници 

Август 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Усвајање предлога дневног реда 
3.Извештај о раду директора школе у претходној 
шк.год. 
4.Извештај о реализацији ГПРШ за претходну 
шк.год. 
5.Извештај о положеним разредним и поправним 
испитима и утврђивање коначног успеха одељења  
6.Усвајање планова рада, редовне наставе, допунске 
наставе, слободних активности,  распореда часова за 
школску 2021/2022, организација рада продуженог 
боравка 

Директор, стручни сарадници, 
наставници 
 

У току године  

1. Упознавање са записницима  о спроведеним 
редовним инспекцијским надзорима и разматрање 
других питања од значаја,а  у складу са потребама 
школе ( стручних упутстава, препорука, законских и 
подзаконских аката) 
 

 

 

V.2 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 

Одељењско веће је стручни орган чији је основни задатак да организује, прати и анализира 
реализацију планова и програма обрaзовно-васпитног рада у одређеном одељењу. Овај орган прати 
развој и напредовање сваког ученика и предузима потребне мере за спровођење образовно-васпитног 
рада. Посебна улога одељењског већа је у анализирању проблема учења и напредовања ученика 
поједница и одељења у целини, решавање васпитних проблема. 
Одељењско веће једног одељења чине наставници који изводе наставе у том одељењу. У раду 
одељењског већа учествују директор, психолог, педагог, а по потреби и наставници за пружање 
додатне подршке ученицима. 

Записник одељењског већа води одељењски старешина у дневнику образовног-васпитног рада. 

Заједнички програмски задаци свих одељењских већа: 

 

Месец Дневни ред 

Септембар 

1. Усвајање плана рада Одељенског већа 
2. Тема: пандемија Ковид 19 
3. Укључивање ученика у боравак и ваннаставне активности 
4. Израда Педагошких профила 
5. Разно 

Октобар 
1. Организација „Дечије недеље“ у сарадњи са тимом за разредну наставу 
2. Сарадња са родитељима ученика и васпитачима из домова 
3. Разно 

Новембар 
1. Анализа образовно васпитног рада у протеклом периоду 
2. Организовање новогодишње приредбе у сарадњи са тимом за разредну 
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наставу 
3. Сарадња са медицинским сестрaма 
4. Разно 

Децембар 

1. Сарадња са стручним сарадницима 
2. Организовање прославе Светог Саве – школске славе у сарадњи са тимом за 

разредну наставу  
3. Разно 

Јануар 

1. Анализа образовно – васпитног рада  на крају првог полугодшта 
2. Евалуација ИОП-а 
3. Резултати рада у ваннаставним активностима 
4. Сарадња са родитељима ученика и васпитачима из домова  
5. Разно 

Фебруар, Март 

1. Културно-уметничке манифестације и посете друштвеној средини 
2. Корелација у настави појединих предмета као допринос успешнијем 

савладавању градива  
3. Сарадња са медицинским сестрама 
4. Разно 

Април 
1. Анализа образовно – васпитног рада у протеклом периоду 
2. Припрема деце за смотре и такмичења 
3. Разно 

Мај 

1. Предлог за похваљивање и награђивање ученика 
2. Припрема и реализација Дечје олимпијаде у сарадњи са тимом за разредну 

наставу 
3. Разно 

Јун 

1. Анализа образовно-васпитног рада на крају другог полугодишта 
2. Евалуација ИОП-а 
3. Организовање разредних испита 
4. Анализа сарадње са стручним сарадницима 
5. Предлог за избор уџбеника за наредну школску годину 

Август 

1. Израда и усклађивање планова редовне и допунске наставе  
2. Извештај са разредних испита 
3. Предлог израде плана рада одељенског већа за 2019/2020. 
4. Разматрање организације наставе у природи 

 
 

Специфичне теме за разматрање Разред Месец  

Анкетирање ученика за изборне 
предмете  

I  Септембар 

Анкетирање родитеља/ старатеља за 
извођење наставе у природи 

I – IV Септембар 

Анкетирање ученика за изборне 
предмете 

V Септембар 

Анкетирање родитеља/ старатеља за 
извођење излета/ екскурзије 

V-VIII Септембар 

Адаптација ученика на предметну 
наставу 

V Новембар 

Анализа васпитно-образовног рада 
на крају полугодишта и школске 
године 

VIII Maj 

Предлог за ученика који се истиче у 
ваннаставним активностима и 
ученика генерације  

VIII Мај 

Израда ИОП а I-VIII Септембар/Октобар, Фебруар 
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V.3 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Време  Садржај активности Реализатори  

Септембар 
 Утврђивање програма рада 

 Успостављање сарадње са родитељима ученика, 
васпитачима из Дома 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Октобар 

 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 
мера за побољшање рада  

 Адаптација ученика у продуженом боравку 

 Хигијена ученика 

(мед.сестре, 
настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Новембар 
 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 

мера за побољшање рада  

 Проблеми у учењу и понашању ученика 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Децембар 
 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 

мера за побољшање рада  

 Новогодишња приредба (припреме, задужења) 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Јануар 

 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 
мера за побољшање рада  

 Прослава Светог Саве – школска слава 

 Сарадња са стручним сарадницима и родитељима 
ученика, васпитачима из Дома 

 Редовно похађање наставе и ваннаставних активности 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Фебруар 

 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 
мера за побољшање рада  

 Проблеми у реализацији успешне сарадње школе, 
родитеља, васпитача из дома 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Март 

 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 
мера за побољшање рада  

 Проблеми ученика у учењу и понашању 

 Сарадња са одељенским старешинама 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Април 
 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 

мера за побољшање рада  

 Редовно похађање наставе и ваннаставних активности 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Мај 

 Анализа рада група продуженог боравка и предузимање 
мера за побољшање рада  

 Ваннаставне активности, такмичења и резултати 

 Припрема и реализација Дечије олимпијаде 

 Хигијена ученика 

(мед.сестре 
настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Јун 

 Анализа рада група продуженог боравка и предлози  за 
предузимање мера за побољшање рада  

 Разматрање постигнутих резултата ученика 

 Редовно похађање наставе и ваннаставних активности 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 

Август 

 Израда годишњег плана рада за предстојећу школску 
годину 

 Израда предлога за формирање група за продужени 
боравак 

 Одређивање дежурстава наставника у боравку и подршка 
наставника у наставним и ваннаставним активностима 

(настaвници, стручни 
сарадници, директор) 
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V.4 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ВЕШТИНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

Стручно веће за област предмета вештина чине:    
Тања Нинковић -председник већа, професор физичке културе и наставник корективно превентивних 
вежби и игара 
Младен Јанић -  професор физичког васпитања, 
Татјана Цакић - реедукатор психомоторике, 
Снежана Бабовић - Димитријевић  логопед, 
Весна Фирановић  - професор енглеског језика, 
Тања  Илић -  професор  немачког језика, 
Тамара   Шушкић - професор енглеског језика, 
Попратњак Сергеј - професор верске наставе, 
 

Време Садржај активности Реализатори  

Август 

1.Израда Плана рада стручног већа за област 
предмета –вештина за шк.2020/2021 
2.Израда плана стручног усавршавања 
наставника 
(избор семинара,распореда предавања и 
угледних часова) 
3.Набавка наставног материјала 
4.разно 

Сви чланови 

Септембар 

1.Успостављање сарадње са родитељима 
ученика и васпитачима из домова ученика 
2.Усвајање распореда рада индивидуалних 
наставника(логопеда,реедукатора 
психомоторике, корективно превентивних 
вежби и игара) 
3.Израда иоп-а 2 ученика у сарадњи са стручним 
срадницима,услед детекције у писању и 
спровођењу активности предвиђених иоп-ом 
4.Планирање учешћа на међународним 
конференцијама и стручним скуповима 
5.Разно 

Сви чланови 

Октобар 
Новембар 

1.Сарадња са одељенским старешинама и 
предлози подршке у реализацији наставних 
садржаја 
2.Планирање и реализација манифестације   
,,Дечја недеља“ 
3.Проблеми у учењу и понашању ученика 
4.Вредновање ефеката наставе 
5. Прилагођавање новоуписаних ученика на 
нову школу 
6.Разно 

Сви чланови 

Децембар 
Јануар 

1.Анализа рада Стручног већа за 
област,предмета,вештина на крају првог 
полугодишта шк. 2020/2021 године 
2.Извештавање Стручног Актива за развојно 
планирање 
3.Разно 

Сви чланови 

Фебруар 
Март 

1.Праћење стручног усавршавања наставника 
(извештаји о посећеним семинарима,размена 
искустава) 
2.Дискусија и размена идеја и искустава о 
унапређењу наставе 

Сви чланови 
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3.Избор уџбеника за наредну школску годину 
4.Разно 

Април 

1.Планирање  и  реализација излета 
2.Предавање и приказ филма ``Значај тактилне 
перцепције за усвајње нових знања и вештина``, 
логопед Снежане Бабовић Димитријевић и 
реедукатора психомоторике Татјана  Цакић 
3.Разно 

Сви чланови 

Мај 

1.Предог за ученика и спортисту генерације 
2.Припреме за реализацију ``Дeчије 
олимпијаде``, смотре КЗА 
3.Разно 

Сви чланови 

Јун 

1.Анализа рада Стручног већа за 
област,предмета,вештина на крају школске 
2020/2021 године 
2. Извештавање Стручног Актива за развојно 
планирање 
3.Предлози за наредну школску годину 
4.Избор председника стручног већа за наредну 
школску годину 
5.Разно 

Сви чланови 

 

***Напомена*** - Ученици наше школе раде по ИОП-у 2 и с обзиром на то да имају специфичности у 
сензорним, моторним и когнитивним областима, захтевају посебну подршку индивидуалних 
наставника, медицинских сестара, наставника из ПБ, стручних сарадника или техничког особља, ради 
остваривања адекватних исхода и ради омогућавања што активнијег учешћа у наставном и 
ваннаставном процесу. 
 
 

V.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 1 И 2 И РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 

V.5.1 План рада Стручног већа за област предмета 1 
 

Време  Садржај активности Реализатори  

Септембар -Октобар 

1. Усвајање плана рада Стручног већа из 
области групе предмета 1 за школску 
2020/2021. годину 
2. Предлози за припрему и израду 
дидактичких материјала за прво 
полугодиште  школске 2020/2021 године 
3. Планирање организованих посета широј 
друштвеној средини 
4. Предлози о начинима подршке и 
међусобне сарадње индивидуалних 
наставника ,наставника из боравка и 
наставника предметне наставе, у току 
наставних и ваннаставних активности   

Сви чланови 

Новембар-Децембар 

1. Мотивација ученика у школским 
активностима 
2. Сарадња са родитељима 
3. Предлози за тематску наставу 
4. Вредновање ефикасности наставе 
5. Угледни час и анализа угледног часа 
биологије  наставнице Славице Рашете  

Сви чланови 
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Јануар 

1. Анализа рада Стручног већа за област 
групе предмета 1 на крају 1 полугодишта 
школске 2020/2021 год. 
2. Обједињена анализа образовно- 
васпитног рада на крају првог 
полугодишта за други циклус 
3.Предлози за припрему и израду 
дидактичких материјала за друго 
полугодиште  школске 2020/2021. године 
4. Предлог за екскурзију 
5. Извештавање и сарадња са Тимом за 
обезбеђивање квалитетаи развоја установе. 

Сви чланови 

Фебруар-Март 

1. Презентација радова са стручног 
усавршавања 
2 . Израда  пробних тестова 
3. Похвала и оцена као мотивационо 
средство 
4. Анализа и избор уџбеника  

Сви чланови 

Април 

1. Сарадња са ФАСПЕР-ом(студентске 
вежбе и пракса) 
2. Критеријуми за похвале и награде 
ученика 
3. Анализа  пробног теста и израда 
завршног  теста за ученике 8.разреда 
4. Разно 

Сви чланови 

Мај 

1. Планирање и  припрема ученика 
8.разреда за завршне тестове 
2. Анализа корелације програмских 
садржаја 
3. Угледни час и анализа угледног часа 
српског језика и књижевности наставнице 
Боје Пејчић 

Сви чланови 

Јун 

1. Обједињена анализа образовно- 
васпитног рада на крају другог  
полугодишта за други циклус 
2. Предлози за наредну школску годину 

Сви чланови 

Август 

1. Анализа рада Стручног већа за област 
групе предмета 1 на крају школске  
2020/2021 год.                                          
2.Израда плана рада стручног већа за 
области групе предмета1за шк.2021/2022 
год  
3.Израда плана стручног усавршавања 
наставника(распореда предавања, 
угледних часова и избор акредитиваних 
семинара) 
4.Набавка наставног материјала 
5. Изваштање и сарадња са Тимом за 
обезбеђивање квалитетаи развоја установе. 

Сви чланови 
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V.5.2 План рада Стручног већа за област предмета 2 

 

Време Садржај активности Реализатори  

Септембар  

1.Усвајање плана рада стручног већа из 
области групе предмета 2 за школску 
2020/2021. год. 
2.Предлози за припрему и израду 
дидактичких материјала за прво 
полугодиште  школске 2020/2021. год. 
3.Планирање организованих посета широј 
друштвеној средини 
4.Предлози о начинима подршке и 
међусобне сарадње индивидуалних 
наставника ,наставника из боравка и 
наставника предметне наставе, у току 
наставних и ваннаставних активности   

Сви чланови 

Октобар 
1.Предлози за тематску наставу  
2.Час и анализа угледног часа математике 
наставника  Радмила Пуача 

Сви чланови 

Новембар- Децембар 

1.Мотивација ученика у школским 
активностима 
2.Сарадња са родитељима 
3.Вредновање ефикасности наставе 

Сви чланови 

Јануар 

1. Анализа рада Стручног већа за област 
групе предмета 2  накрају 1. полугодишта 
школске 2020/2021. год. 
2. Обједињена анализа образовно- 
васпитног рада на крају првог 
полугодишта за други циклус  
3. Предлози за припрему и израду 
дидактичких материјала за друго 
полугодиште  школске 2020/2021.год. 
4. Предлог за екскурзију 
5. Изваштање и сарадња са Тимом за 
обезбеђивање квалитетаи развоја установе. 

Сви чланови 

Фебруар- Март 

1.Презентација радова са стручног 
усавршавања 
2.Израда пробних тестова 
3.Похвала и оцена као мотивационо 
средство 
4. Анализа и избор уџбеника 

Сви чланови 

Април  

1.Сарадња са ФАСПЕР-ом(студентске 
вежбе и пракса) 
2.Критеријуми за похвале и награде 
ученика 
3.Анализа  пробног теста и израда 
завршног  теста 

4.Разно 

Сви чланови 

Мај  

1.Планирање и припрема ученика за 
завршне тестове 
2.Анализа корелације програмских 
садржаја 
3. Час и анализа угледног часа математике 
наставнице  Марије Радивојевић Ћирић 

Сви чланови 
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Јун  

1. Обједињена анализа образовно- 
васпитног рада на крају другог  
полугодишта за други циклус 
2. Предлози за наредну школску годину 

Сви чланови 

Август  

1. Анализа рада Стручног већа за област 
групе предмета 1 на крају школске  
2020/2021 год.                                          
2.Израда плана рада стручног већа за 
области групе предмета1за шк.2021/2022 
год  
3.Израда плана стручног усавршавања 
наставника(распореда предавања, 
угледних часова и избор акредитиваних 
семинара) 
4.Набавка наставног материјала 
5. Изваштање и сарадња са Тимом за 
обезбеђивање квалитетаи развоја установе. 

Сви чланови 

 

V.5.3 План рада Стручног већа за разредну наставу 

 

Време Садржај активности Реализатори  

Септембар 

1.Усвајање програма рада већа за разредну 
наставу за школску 2020/21. годину 
2.Избор записничара током седнице 
Сручног већа за разредну наставу за 
школску 2020/21. годину 
3.Предлози за формирање и припрему 
базе наставних листова, дидактичког 
материјала и апликација за реализацију 
наставе од I-IV разреда 
4. Разматрање и анализа форми за вођење 
евиденције, образаца и протокола праћења 
( свеске праћења, листе праћења у 
електронској форми и друге 
документације,) 
5.Детектовање евентуалних проблема у 
писању и спровођењу активности 
предвиђених ИОП-ом 2 
6.Разматрање Правилника о оцењивању 
7..Пројектна настава 
8. Угледни час/онлине,Природа и 
друштво – Биљана Јеротић – Реачизација, 
дискусија и анализа 
9. Остала питања 

Сви чланови 

Октобар 

1.Предлози за тематску наставу 
2.Предлози о начинима подршке и 
међусобне сарадње индивидуалних 
наставника, наставника из боравка, 
медицинских сестара у току наставних и 
ваннаставних активности 
3.Дискусија и размена идеја и искустава о 
унапређењу наставе за ученике од од I-
IVразреда 

Сви чланови 
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4.Планирање посета широј друштвеној 
средини у првом полугодишту 
5.Остала питања               

Новембар 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика 
током претходног периода 
2.Дискусија и размена идеја и искустава о 
унапређењу наставе за ученике од од I-IV 
разреда 
3.Сарадња са родитељима 
4.Разматрање и анализа предлога за 
реализацију излета и наставе у природи 
5.Угледни час/ онлајн – Математика 
(Срђан МИхаиловић - реализација, 
дискусија и анализа часа 
5.Остала питања               

Сви чланови 

Децембар  

1.Планирање учешћа на међународним 
конференцијама и стручним скуповима 
2.Анализа стручног усавршавања и 
упознавање чланова већа са садржајима 
корисних предавања, трибина, семинара, 
вебинара и актуелностима 
3.Остала питања               

Сви чланови 

Јануар 

1.Анализа рада Стручног већа за разредну 
наставу на крају првог полугодишта 
школске 2020/21 године 
2.Анализа успеха и дисциплине ученика 
на крају првог полугодишта 
3.Сарадња са Тимом за контролу квалитета 
и развој установе 
4.Остала питања               

Сви чланови 

Фебруар /Март 

1.Презентација радова са међународних 
конференција 
2.Припреме и организација  за наставу у 
природи 
3.Анализа и допуњавање базе података за 
припреме и наставне листиће 
4. Угледни час/ онлајн – Грађанско 
васпитање  (Сандра Скенџић - реализација, 
дискусија и анализа часа 
4.Остала питања               

Сви чланови 

Април 

1.Анализа стручних питања и квалитета 
образовно-васпитног рада, постигнутих 
резултата током претходог периода. 
2.Избор уџбника за наредну школску 
годину 
3.Остала питања               

Сви чланови 

Мај 

1.Примери добре праксе 
2.Иновације у настави 
3. Анализа међусобне сарадње 
индивидуалних наставника, наставника из 
боравка, медицинских сестара у току 
наставних и ваннаставних активности 
4.Остала питања               

Сви чланови 

Јун 1.Анализа примене асистивне технологије Сви чланови 
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у циљу лакшег усвајања знања и 
унапређивања рада наставника 
2. Извештај и анализа угледних часова и 
планирање угледних часова за наредну 
школску годину 
3.Остала питања               

Август 

1..Анализа рада Стручног већа за разредну 
наставу на крају школске 2020/21 године 
2.Планирање програма стручног 
усавршавања и унапређивања образовно-
васпитног рада за наредну школску годину 
3.Предлози за тематску наставу 
4.Избор школског часописа и додатних 
наставних средстава 
5.Сарадња са Тимом за контролу квалитета 
и развој установе 
6. Предлог заменика руководиоца 
Стручног већа за разредну наставу у 
школској 2021/22 
7.Остала питања               

Сви чланови 

 

V.6 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Стручни актив за развојно планирање чине: представници наставника и стручних сарадника, 
представници јединица локалне самоуправе, представник Савета родитеља и представник Ученичког 
парламента. 
Стручни актив именује Школски одбор коме и одговара за свој рад. 
Чланови Стручног актива за развојно планирање су: 
Сандра Скенџић, дефектолог наставник-Наставник разрeдно-предметне наставе 
Татјана Цакић, дефектолог/наставник-Наставник индивидуалне наставе – реедукатор психомоторике 
Дражена Јелача Јовановић, Дефектолог/наставник-Наставник разредне наставе 
Андрија Недовић, дефектолог наставник -Наставник у боравку 
Kсенија Сулејмановић, педагог 
Снежана Бабовић Димитријевић, дефектолог/наставник -наставник индивидуалне наставе – логопед, 
председник Актива 
Павле Перишић Спасић - представник Ученичког парламента 
Биљана Стјеповић, представник родитеља  
Бојана Масончић, представник локалне самоуправе ШО 
Развојни план је  усвојен  од стране школског одбора септембра 2018. године. 
При утврђивању приоритетних подручја руководили смо се прописаним мерама и структуром 
ученика у школи за које је карактеристично да имају специфичне потребе чије задовољење зависи од 
обезбеђивања услова представљених кроз задатке у оквиру циљева. 
Предвиђени циљеви и задаци су: 

 
1) Програмирање, планирање  и извештавање 

  1. Развојни циљ: Израда анекса ШП, ГПРШ-а за текућу школску годину, програма и израда новог 

ШП и њихова усаглашеност са  ШРП-ом 

 

1.Задатак: Усклађивање и корелација  свих делова  ГПРШ, анекса ШП и  предлога новог ШП са 

циљевима, задацима и активностима новог  ШРП-а   
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2. Развојни циљ: Унапређивање ваннаставних активности: културних, спортских, јавних дешавања у 

школи и ван ње ради свестранијег развоја ученика, социјализације ученика и квалитетнијег 

организовања слободног времена. 

1.Задатак: Израда предлога рапореда организације осталих облика образовно-васпитног рада 

2) Настава и учење 

1.Развојни циљ: Унапређивање и одржавање квалитета наставе 

 2.задатак: Примена савремених метода и информационих технологија у настави  и демонстрација 

угледних часова 

4.задатак: Израда наставног материјала и њихова примена у настави 
 

3) Образовна постигнућа ученика 
1.Развојни циљ: Организовање припремне наставe за полагање завршних испита 

1.задатак: Планирање, припремање и реализација часова припреме за полагање завршног испита 

 

2.Развојни циљ: Омогућити напредовање ученика према њиховим индивидуалним могућностима 

1.задатак: Развијање постојећих знања и вештина према индивидуалним могућностима ученика. 

 

3.Развојни циљ: Промовисање постигнућа ученика 

1.задатак: Промовисање постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима путем 

школског сајта и Facebook странице 

4) Подршка ученицима 

1.Развојни циљ: Побољшање квалитета сарадње свих интересних група 

1.задатак: Планирање професионалне оријентације ученика. 

2.задатак: Пружање подршке редовним школама у оквиру рада Мобилног тима ( у оквиру 

инклузивног тима). 

3.задатак: Успостављање међународне сарадње 

4.задатак: Сарадње са установама социјалне заштите и локалне самоуправе у наставним и 

ваннаставним активностима 

5.задатак: Потписивање протокола о сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и 

рехабилитацију и сродним факултетима. 

2.Развојни циљ: Мере превенције осипања ученика 

1. задатак: Формирање предшколске групе 

 

3.Развојни циљ:  Подстицање ране интервенција 

1.Задатак Израда пројекта за рану интервенцију 

 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

57 
 

4.Развојни циљ: Обезбеђивање додатне подршке ученицима у циљу остваривања исхода образовања 

1.задатак: Ангажовање наставника из продуженог боравка, индивидуалних наставника, медицинских 

сестара, личних пратиоца у наставним и ваннаставним активностима 

2.Задатак: Едукација ученика кроз пројекат ,,Медицинске собе“ 

5) ЕТОС 

1.Развојни циљ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у 

циљу стварања подстицаје радне атмосфере 

1.Задатак: Подршка личном и социјалном развоју ученика. 

2.Задатак: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина ученика. 

3.Задатак: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – образовног 

процеса. 

2.Развојни циљ: Унапређивање међусобних односа ученика, наставника и родитеља школе у циљу 

ефикасније и успешније реализације образовноваспитних циљева. 

1.задатак: Реализација плана и програма сарадње са родитељима и старатељима2.  

2.Задатак: Промовисање школе и свих актера васпитно-образовног рада. 

 

3.Развојни циљ: Промовисање успеха наставника и ученика 

1.задатак: Подржавање и јавно истицање успеха наставника и ученика. 

6) Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

1.Развојни циљ: Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање 

квалитета и успешности рада школе. 

1.задатак: Рад на усклађивању планова и програма свих органа школе.. 

2.Задатак: Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада школе. 

3.Задатак: Равномерно распоредити задужења запослених у школи. 

4.Задатак: Успостављње јасне организационе структуре са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности. 

5. Задатак: Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи. 

6.Задатак: Одржавати адекватно успостављен систем информисања о свим важним питањима о школи  

2.Развојни циљ: Повећање компетенције наставника сталним стручним усавршавањем 

1.Задатак: Пажљиво планирати стручно усавршавање и континуиран развој наставника, стручних 
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сарадника и директора  

2.задатак: Планирање стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

3. Развојни циљ: Побољшање материјално техничких услова школе 

1.задатак: Изградња нове сале за физичко са терапеутским блоком 

2.задатак: Опремање терапеутског блока-медицинска соба 

 3.задатак: Опремање терапеутског блока-Слана соба, сензорна соба,  сензомоторна играоница 

 4.задатак: Опремање  библиотеке  

  5.Задатак: Опремање учионица 

 

4.Развојни циљ: Обезбедити довољан број индивидуалних наставника према потребама ученика 

1.задатак: Обезбедити индивидуалне третмане свим ученицима до краја школовања у нашој школи 

(логопед, реедукатор психомоторике, корективне вежбе) 

5.Развојни циљ: Унапредити безбедност ученика у школи 

1.Задатак: Обезбедити закључавање школске зграде и капије. 

 

6. Развојни циљ: Омогућити увођење иновација у раду 

2.задатак: Учешће у међународним пројектима 

 

7.Развојни циљ: Подизање угледа школе у окружењу и мотивисање родитеља за упис првака 

1. Задатак: Промовисање школе. 
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ПРОГРАМ РАДА ПО МЕСЕЦИМА 

 

ВРЕМЕ ТЕМЕ ИЗВРШИЛАЦ  ПОСЛА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Конституисање Стручног актива 

за развојно планирање 

 

Директорка, 

савет родитеља, ШО 

Усвајање годишњег плана рада 

Актива и Акционог плана као 

дела ГПРШ-а  

Директорка, 

чланови стручног актива за 

ШРП 

 

Представљање Акционог плана 

за школску 2020/2021. годину,на 

НВ, ПК, СР и ШО као дела 

ГПРШ-а 

савет родитеља, 

ШО, 

наставничко веће, педагошки 

колегијум 

ОКТОБАР/ 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

 

Учешће у пројектима на нивоу 

школе 

чланови стручног актива за 

ШРП, тим за међународне 

пројекте 

 

Праћење реализације активности 

планираних Развојним планом 

школе 

консултације са стручним 

активима, ПП службом и тимом 

за самовредновање, сарадња са 

тимом за ИО –рад  мобилног 

тима 

чланови стручног актива за 

ШРП, руководиопци стручних 

актива, тим за самовредновање, 

директор, носиоци активности, 

Психолошко-педагошка служба 

ЈАНУАР-АПРИЛ Периодичне анализе плана рада 

актива 

Директорка, 

чланови стручног актива за 

ШРП 

руководиоци стручних актива, 

тим за самовредновање, 

носиоци активности, 

Психолошко-педагошка служба 

руководилац  Тима за  развој 
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међупредметних компетенција 

и предузетништво. 

руководилац Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Председник 

стручног већа за област 

предмета 

вештина.руководилац 

Пријатеља деце, председник 

Тима за самовредновање, 

руководилац Програма 

сарадње са породицом, 

руководилац Тима за 

професионални развој, 

руководилац тима за развој 

ШП, руководиоци Програма 

социјалне заштите  и Програма 

сарадње са локалном 

самоуправом 

-полугодишња анализа рада 

-самоевалуација програмских 

активности 

чланови стручног актива за 

ШРП, НВ 

МАЈ, ЈУН,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализа остварених циљева на 

крају 

школске 2019/2020. године 

-самоевалуација 

програмских активности 

-Извештај о реализацији 

програма -разматрање и анализа 

битних питања за 

даљи развој школе и 

наставног процеса 

чланови стручног актива за 

ШРП  руководиоци стручних 

актива, тим за самовредновање, 

директор, носиоци активности, 

Психолошко-педагошка служба 

руководилац  Тима за  развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништво. 

руководилац Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе, руководилац 

Пријатеља деце, председник 

Тима за самовредновање, 

руководилац Програма 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

сарадње са породицом, 

руководилац Тима за 

професионални развој, 

руководилац тима за развој 

ШП, руководиоци Програма 

социјалне заштите  и Програма 

сарадње са локалном 

самоуправом, Председник 

стручног већа за област 

предмета вештина 

НВ, СР, ПК,ШО 

-утврђивање стања у школи и 

израда новог 

Акционог плана и годишњег 

плана рада за Развојно 

планирање школе, за 

2020/2021. годину 

чланови стручног актива за 

ШРП 
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V.6.1 Акциони план и критеријуми успешности за период школске 2020-2021. године 

Програмирање, планирање и извештавање 

1. Развојни циљ: Израда анекса ШП, ГПРШ-а за текућу школску годину, програма и израда новог ШП и њихова усаглашеност са  ШРП-ом 
1.Задатак: Усклађивање и корелација  свих делова  ГПРШ, анекса ШП и  предлога новог ШП са циљевима, задацима и активностима новог  
ШРП-а   

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Ажурирање свих планова рада тимова , 
актива, стручних већа и органа Школе и 
њихово усклађивање 

Наставници 

Руководиоци 
тимова , актива, 
стручних већа и 
органа Школе 

Септемб. 
2020.  

Сва документа у школи су у 
складу са законским 
прописима и међусобно су 
усклађени 

Допуњени и 
ажуриранипланови у 
складуса ШРПи у складу 
са акционим планом тима 
за самовредновање након 
вредновања области 
програмирања, 
планирања и 
извештавања 

2. 
ИзрадаАнекса новог ШП 2019-2023. 

Tим за развој 
школског 
програма 

Јун/ 
Aвгуст 2020. 

Урађен је анекс Школског 

програма за период од 

2019/20 до 2022/23 године, а 

односи се на школску 2020/21 

годину 

Програми наставних 
предмета су усклађени у 
оквиру сваког разреда 

Школски програм 
2020/2021. 
Записници НВ,СР и ШО 

3. Израда годишњег плана школе за 
2020/2021. годину  

Тим за израду 
годишњег плана 
школе-
наставници 

септемб. 
2020. 

Годишњи план рада школе 
израђен је у складу са 
прописима и  омогућава 
остварење циљева и 
стандарда  образовања и 

ГПРШ 
Записници НВ,СР и ШО 
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васпитања 

 
 

2. Развојни циљ: Унапређивање ваннаставних активности: културних, спортских, јавних дешавања у школи и ван ње ради свестранијег развоја 
ученика, социјализације ученика и квалитетнијег организовања слободног времена. 

 

1.Задатак Израда предлога рапореда организације осталих облика образовно-васпитног рада 

 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Израда распореда часова редовне, 
допунске наставе и секција у складу са 
просторним и наставним капацитетима 
школе. 

Задужени 
наставници 
Директор 

До краја шк. 
2019/2020 и 
Септемб. 
2020. – због 
сале не мозе 
тако брзо 

Направљен је распоред часова 
и употреба сале као и 
терапеутског блока са којим су 
упознати ученици и родитељи 

Распоред часова 
Дневници осталих 
облика образовно-
васпитног рада 

2.. Уврстити садржаје осталих облика 
образовно-васпитног рада у ШП  и ГПРШ 

Тим за ШП и тим 
за ГПРШ 
Секретар 

До краја шк. 
2019/2020 и 
Септемб. 
2020. 

Подељена су задужења 
наставницима. 
Направљена је листа секција. 
Ученици су укључени у 
различитите секције. 

Увид у документацију 
Решења о задужењима 
наставника 
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Настава и учење 
 

1. Развојни циљ: Унапређивање и одржавање квалитета наставе 

 
     2.задатак: Примена савремених метода и информационих технологија у настави  и демонстрација угледних часова  

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1. 

Планирање и одржавање 
угледних часова или 
активности у складу са 
тренутном ситуацијом 
(online или уживо) 

Стручна већа 
Наставници 
који су 
одређени да 
реализују 
планиране 
угледне 
часове 

Током школске 
2020/2021. год.у 
складу са 
планом стручног 
усавршавања 

Одржани 
угледни часови  
у оквиру 
разредне и 
предметне 
наставе; 

Планрадастручногусавршавањазапосленихјесаставнидео 
ГПРШ;  
евиденцијаодржанихчасова(сасписком присутних) 
Извештај о стручномусавршавању 
Филмови 
Презентације 
Евалуационе листе опсервације часа 

2. 

Примена разноврсних 
метода и коришћење 
информационих 
технологија (таблет 
рачунара, веб апликација, 
причајући распореди, 
интерактивних табли и 
различитих софтвера...) у 
настави и робота у 
индивидуалним и 
групним активностима 

Наставници 

Током школске  
2020/2021. 
године (у 
свакодневном 
раду при 
реализацији 
часова) 

наставници 
користе 
информационе 
технологије у 
настави 

Евиденција о посећеним часовима ПП службе 
Извештај о посећеним часовима у току школске године, 
Припременаставниказачас 

3. 

Формирање електронске 
базе угледних часова, 
наставних материјала као 
примера добре праксе 
која је доступна свим 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој 
установе 

Континуирано 
током школске 
2020/2021.године 

Свим 
наставницима је 
доступна база са 
материјалима и 
користе је по 

Електронска база 
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наставницима у циљу 
размене идеја 

квалитет у 
сарадњи  са 
стручним 
већима), 
Наставници 

потреби за 
припрему 
наставе, база је 
ажурна 

 
4.задатак: Израда наставног материјала и њихова примена у настави  
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Штампање наставних,радних свески 
заученике са сметњама уразвоју као 
видпомоћног материјала 

Директор 
Наставници 
Заједницом 
школа за 
образовање 
ученика са 
сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом 
републике 
Србије 
ЗУОВ 

Од шк. 
2020/2021 

Одштампанесу наставне 
радне свескеза ученике 
са сметњамау развоју као 
видпомоћногматеријала 

ЗаписнициПедагошког 
колегијума и 
Стручногактива 
заРазвојно 
планирање 
припремљени и 
одстампаниматеријали и 
раднесвеске 

 

Образовна постигнућа ученика 
 
1.Развојни циљ: Организовање припремне наставe за полагање завршних испита 

1.задатак: Планирање, припремање и реализација часова припреме за полагање завршног испита 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Планирање часова припреме за полагање 
завршног испита 

Дефектолог 
наставник са 
одељенским 

У току другог 
полугодишта 
школске 

Израђен је план часова 
припреме за полагање 
завршног испита 

Годишњи план рада 
одељенских стареши-
наVIII разреда 
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старешинством 
VIII разреда 
(група предмета 
1 и група 
предмета 2) 

2020/2021. 

године 

2. 
Реализација часова припреме за полагање 
завршних тестова 

Дефектолог 
наставник са 
одељенским 
старешинством 
VIII разреда 
(група предмета 
1 и група 
предмета 2) 

минимум 6, 
максимум 10 
дана, за све 
предмете који 
су обухваћени 
завршним 
испитом са 
укупним 
фондом од 30 
часова: српски 
језик ( 10 
часова) 
,математика  
(10 часова) , 
комбиновани 
тест  (10 

часова) 

Реализована припремна 
настава из српског језика (10 
часова), математике (10 часова) 
и припрема за комбиновани 
тест  (10 часа)3 часа дневно 10 
дана или по 5 часова дневно 6 
дана 

Дневник рада 

 
2.Развојни циљ: Омогућити напредовање ученика према њиховим индивидуалним могућностима 
1.задатак: Развијање постојећих знања и вештина према индивидуалним могућностима ученика. 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Дефинисање ученикових снага и 
специфичности као и нивоа подршке за 
различите облике учења кроз израду 
педагошких профила са одговарајућим 

Дефектолог 
наставник са 
одељенским 
старешинством 
(група предмета 

Континуирано 
током школске 
2020/2021. 
године 

Сва деца имају израђен 
педагошки профил. 

Увид у педагошку 
документацију 
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стратегијама у раду за свако дете 1 и група пре-
дмета 2) 
Предметни 
наставници 

2. 
Формирање тимова за додатну подршку и 
израда ИОП-а 

Тимови за 
додатну 
подршку 

Почетак 
школске 
2020/2021. 
године и по 
потреби 

Формирани тимови, 
израђени ИОП-и 

Увид у педагошку 
документацију 
записници и извештаји 
стручног тима за ИО 

3. 
Праћење постигнућа и напредовања 
ученика 

Наставници, 
Одељенска већа, 
Тимови и  
ПП служба 

У току 
школске 
2020/2021. 
године 

Образовна постигнућа, 
резултати евалуација ИОП-а 

Увид у педагошку 
документацију 
Свеске праћења 

 
3.Развојни циљ: Промовисање постигнућа ученика 

1.задатак: Промовисање постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима путем школског сајта и Facebook странице 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Презентовати школска постигнућа 
ученика у наставним и ваннаставним 
активностима на Facebook страници и 
сајту школе. Истицати  ђаке генерације, 
награде на спортским такмичењима, 
награде на разним конкурсима. 
Презентовати остварене акције 
(хуманитарне акције, неговање здравих 
стилова живота и одговорности за 
сопствено здравље, примери позитивног 
понашања) 

Особа за 
ажурирање 
Facebook 
странице и сајта 
школе 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Facebook страница и сајт 
школе су ажурирани 

Сајт школе  
Facebook страница 
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Подршка ученицима 
 
1.Развојни циљ: Побољшање квалитета сарадње свих интересних група 

1.задатак:Планирање професионалне оријентације ученика 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Пружање помоћи и подршке ученицима 
при избору даљег образовања. 

Тим за 
професионалну 
оријентацију 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

90% ученика је након 
завршеног осмог разреда 
уписало средњу школу. 

Број уписаних ученика у 
средњу школу 

2. Сарадња са средњим школама. 
Тим за 
професионалну 
оријентацију 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

90% ученика је након 
завршеног осмог разреда 
уписало средњу школу. 

Број уписаних ученика у 
средњу школу 

 
2.задатак:Пружање подршке редовним школама у оквиру рада Мобилног тима (у оквиру инклузивног тима) 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Успостављање и унапређење сарадње са 
редовним школама 

Директор 
Инклузивни тим 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Школа има потписанe 
протоколe о сарадњи са 
установама за предшколско, 
основношколско и средње 
образовање на подручју 
Општине Савски Венац и 
других општана 

Број протокола о 
сарадњи 
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2. 

Прикупљање информација за израду 
елабората за Ресурсни центар и  
усклађивање са законским одредбама 
када буду дефинисане и донете 

директорТОКРУ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Прикупљене информације  Записници ТОКРУ 

 
3.задатак Успостављање међународне сарадње 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Успостављање и одржавање сарадње са 
школама за образовање и васпитање деце 
са сметњама у развоју у иностранству кроз 
заједничке пројекте 

Директор 
Реализатори 
пројеката, Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развоја установе 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Успостављање и одржавање 
сарадње са минимално три 
школе или центра из 
иностранства и реализација 
заједничких пројеката 

међународни пројекти, 
сајт школе, видео 
записи, фотографије, 
уговори о сарадњи, 
заједнички пројекти 

 
4.задатак: Сарадње са установама социјалне заштите и локалне самоуправе у наставним и ваннаставним активностима 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Интезивирати сарадњу са Савезом 
Удружења родитеља деце са аутизмом,  
здравственим установама, Центром за 
социјални рад, компанијама, медијима, 
локалном заједницом, библиотеком и 
културним центром кроз различите 
акције и манифестације. 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Тим за инклу-
зију 
Тим за сарадњу 
са локалном 
самоуправом 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Заједнички пројекти, заједничке 
акције, број посета, 
консултација и одржаних 
састанака путем телефона или 
онлине. 
Број укључених ученика у рад 
библиотека и културних 
центара. 

Уговори о 
донаторству, објаве на 
сајт школе о донато-
рима, извештаји, 
фотографије, број 
потписаних протокола 
о сарадњи 
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5.задатак: Потписивање протокола о сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и сродним факултетима. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Присуство студената на часовима у 
оквиру редовне студентске праксе и 
вежби у оквиру одређених испита 
 

У договору са факултетом одредити 
начине мотивације за укључивање 
студената волонтера у ваннаставне 
активности. 

Директор 
Наставници ОШ 
„Антон Скала 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Потписан протокол о сарадњи 
Број студената на пракси и 
редовним вежбама. 
Број студената волонтера у 
оквиру ваннаставних акти-
вности. 

Протокол 
Евиденције о доласку 
студената у 
дневницима, 
евиденционе листе у 
ПП служби; извештаји 
наставника о 
спроведеним 
ваннаставним 
активностима у које су 
укључени студенти, 
волонтери 

 
2.Развојни циљ:Мере превенције осипања ученика 
1.задатак:Формирање предшколске групе 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Разматрање услова за отварање 
предшколске групе, дорада елабората 

директор 
ТОКРУ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Евидентиран простор и 
људски ресурси за рад у 
предшколској групи 
Израђен елаборат 

Записници ТОКРУ 

 

3.Развојни циљ:  Подстицање ране интервенција 
1.задатак Израда пројекта за рану интервенцију 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Критеријум успеха Извор доказа 
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активности 

1. 
Писање пројекта и конкурисање са 
пројектом за рану интервенцију 

Тим  за 
организацију и 
спровођење 
развојног плана 

Индивидуални 
наставници 

Од фебруара 
до августа шк. 
2020/2021. 
године 

Израђен пројекат и 
аплицирано са њим у 
општини, граду Београду  
Прихваћен пројекат 

Потврда о аплицирању 

 

4.Развојни циљ:Обезбеђивање додатне подршке ученицима у циљу остваривања исхода образовања 

1.задатак: Ангажовање наставника из продуженог боравка, индивидуалних наставника, медицинских сестара, личних пратиоца у наставним и 
ваннаставним активностима 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Укључивање наставника из продуженог 
боравка, индивидуалних наставника, 
медицинских сестара, техничког особља, 
личних пратиоца у наставним и 
ваннаставним активностима 

Наст. из прод. 
боравка, индив. 
настав., лични 
пратиоци,    
мед. сестре,   
тех. особље 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Већи број реализованих 
вананставних активности 
остварених исход 

Сајт школе, фејсбук, 
страница школе, 
дневници образовно 
васпитног рада, 
евалуација ИОП-а, 
терапијски дневници 

 
2.задатак: Едукација ученика кроз пројекат ,,Медицинске собе“ 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Прибављање сагласности родитеља за 
едукацију деце у медицинској соби 

Наставници  
 2020/2021. 
године 

50% родитеља је заинтересовано 
за медицинску едукацију свог 
детета 

Попуњене анкете 
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2. 
Едукација ученика у ,,медицинској 
соби,,поштујући протокол едукације 

1 дефектолог  
1 медицинска 
сестра 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

50% ученика је укључено у 
едукацију у Медицинској соби 

Евиденција 
учесникаедукације 

 

Етос 
 
1.Развојни циљ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу стварања подстицаје радне атмосфере 
 

1.Задатак: Подршка личном и социјалном развоју ученика 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Понудити разноврсне ваннаставне 
активности прилагођене могућностима и 
специфичностима ученика. 

Пријатељи деце 
Руководиоци 
секција 

Континуирано  
У току шк. 
2020/2021. 
године 

Већи број деце укључен у 
ваннаставне активности. 

Извештаји, 
дневници, сајт, фб 
страница 

2. 

Подршка и помоћ ученицима при 
организацији различитих манифестација, 
облика дружења и обилазака друштвене 
средине. 

Одељенске 
старешине 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Већи број деце укључен у 
ваннаставне активности. 

Извештаји, 
дневници, сајт, фб 
страница 

 
2.задатак: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина ученика 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Идентификовати проблеме у понашању и 
направити стратегије у циљу 
модификације понашања и израдити 
план додатне подршке 

Тим за појачан 
васпитни рад 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Облици непожељног понашања 
су редуковани применом 
стратегија и планова додатне 
подршке 

Извештаји, 
листе праћења 
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2. 
Праћење стратегија за модификацију 
понашања и прилагођавање истих 

Одељењске 
старешине,Тим 
за појачан 
васпитни рад 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Облици непожељног понашања 
су редуковани применом 
стратегија и планова додатне 
подршке 

Извештаји, 
листе праћења 

 
3.задатак: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитнообразовног процеса 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Едукација и информисање о облицима 
насиља, злостављања и занемаривања свих 
заинтересованих страна. 

Тим за заштиту 
од 
дискриминац., 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Број одржаних предавања, 
радионица, семинара и број 
укључених наставника и 
ученика 

Извештаји, 
евиденционелисте, 
фотографије 

2. 

Организација едукативно-психолошких 
радионица унутар одељењакоје се односе 
на мирно решавање конфликта, 
медијацију, толеранција, поштовање ра-
зличитости, реаговање у ситуацијама 
насиља 

ПП  служба 
Тим за заштиту 
од 
дискриминациј
енасиља, 
злостављања и 
занемаривања 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Број одржаних предавања, 
радионица, семинара и број 
укључених наставника и 
ученика. 

Извештаји, 
евиденционе листе, 
фотографије 

 

2.Развојни циљ: Унапређивање међусобних односа ученика, наставника и родитеља школе у циљу ефикасније и успешније реализације 
образовноваспитних циљева. 
 

1.задатак: Реализација плана и програма сарадње са родитељима и старатељима 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 
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1. Отворен дан школе 
наставници 

Последњи 
уторак у месецу 
школске  
2020/2021. 
године 

10 %родитеља 
/старатеља присуствује 
образовно-васпитном раду 

Извештаји одељнских 
већа, свеске праћења 

2. Предавања за родитеље ученика првих и 
осмих разреда 

Психолог и 
педагог 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Родитељи присуствују 
предавању и укључени су 
саветодавни рад 

Извештај ПП службе 

3. 
Спортски дан илизаједнички излет 

Наставници из 
продуженог 
боравка и 
физичког 
васпитања 

У току шк. 
2020/2021. 
године (ако се 
створе услови) 

Реализованспортски дан 
и заједничкиизлет 

Фбстраница, 
сајтшколе, извештаји 
Пријатељи деце, Тима 
за сарадњу са 
породицом 

 
2.задатак: Промовисање школе и свих актера васпитно-образовног рада 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Ажурирање сајта школе, фб страница, 
учествовање на медијима, трибинама, 
пројектима, манифестацијама. 

Администратор 
сајта,  
Пријатељи деце 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Број догађаја и појављивања школе 
у медијима и бр.реализованих 
пројеката 

Фбстраница, 
сајтшколе, но-
вински чланци 

 
3.Развојни циљ: Промовисање успеха наставника и ученика 

1.задатак: Подржавање и јавно истицање успеха наставника и ученика. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 
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1. Промовисање на друштвеним мрежама 

Директор 
ПП служба 
Администратор 
сајта 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Израђен пано на којем  се 
истичу фотографије  
запажених наставника и 
ученика и објављивање истих 
на сајту  и фб страници школе. 

Фотографије, 
записници НВ 

 
Организацијарада школе,управљање људским ресурсима и материјалним ресурсима 

 
1.Развојни циљ: Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање квалитета и успешности рада школе. 

1.задатак: Рад на усклађивању планова и програма свих органа школе. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Анализа и договор приликом израде 
планова рада свих органа школе. 

Руководиоци 
стручних 
органа 

Почетак школске 
2020/2021. 

Усклађени планови и 
програми рада. 

Документација 

 
2.задатак: Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада школе. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Редовно вршење педагошко 
инструктивног увида и праћење образовно 
васпитног рада. 

Директор 
ПП служба 

Током године 
2020/2021. по 
плану рада 

Број посећених часова 
Евиденција о 
посећеним часовима, 
извештаји 

 
3.задатак: Равномерно распоредити задужења запослених у школи. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Критеријум успеха Извор доказа 
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активности 

1. 
Прецизна, демократска и праведна подела 
активности члановима колектива, у складу 
са способностима и интересовањима. 

Директор 
 

почетак шк. 
2020/2021. године 
по потреби 

Равномерна подела задужења 
на све чланове колектива 

ГПРШ, 40 часовна 
радна недеља огласна 
табла школе 

 
4.задатак: Успостављање јасне организационе структуре са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Прецизно и јасно подељена задужења, 
одговорности и обавеза 

 

Директор 
Руководиоци 
тимова 
Дежурни 
наставници 
Школски 
одбор 

У току шк. 
2020/2021. године 

Добра комуникација и 
одсуство неразја-шњених 
процедура 

Унутрашња 
систематизација, мапа 
организационе структуре, 
правилници шк., 
протоколи 

 
5.задатак: Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Подршка, и подстицање наставника за 
примену савремених наставних средстава, 
метода и облика рада у настави. 

Директор 
Стручна већа 
Педагог 

У току шк. 
2020/2021. године 

Коришћење разноврсних 
наставних средстава, метода и 
облика рада. 

Извештаји ПП службе, 
директор 
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6.задатак: Одржавати адекватно успостављен систем информисања о свим важним питањима о школи 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Благовремено обавештавање од стране 
руководећих органа школе о свим важним 
информацијама у вези функционисања 
институције. 

 

Директор 
Представник 
Заједнице 
школа за 
ученике са 
сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом 
Републике 
Србије 
Руководиоци 
актива и 
стручних већа 
 Синдикат 
представници 
струковног 
удружења-
Друштва 
дефектолога 

У току шк. 
2020/2021. године 

Све важне информације су 
благовремено и јасно 
истакнуте на огласној табли 
школе; и електронским путем 
на седницама НВ, СР, ШО 

записници седница 
НВ, СР , ШО 

 
2.Развојни циљ: Повећање компетенције наставника сталним стручним усавршавањем 

1.задатак: Повећање компетенције наставника сталним стручним усавршавањем 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 
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1. 

На састанцима Стручних већа изабрати 
акредитоване семинаре. конференције и 
одредити наставнике и термине за угледне 
часове 

ТОКРУ 

наставници 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Реализован број конгреса, 
семинара, студијских посета 
и пројеката 

Сертификати, уверења, 
дипломе 

 
2.задатак: Планирање стицања звања наставника и стручних сарадника 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Упознавање наставника и стручних 
сарадника са условима и поступцима 
напредовања и стицања звања(на НВ) 

Директор  
2020/2021. 

Сви наставници и стручни 
сарадници школе су упознати 
са условима и поступцима 
напредовања и стицања звања 

Записника са седнице 
НВ 

2. 

Достављање захтева и доказа о 
испуњености услова за стицање звања 
(члан 35.Правилника): Стручном већу, 
наставничком већу,савету родитеља, као и 
прибављање позитивног мишљења 
наведених  

Кандидат за 
стицање звања 

Континуирано  
Већи број захтева предатих 
правној служби 
 

Евиденција броја 
захтева 
 

3. 
Посета просветног саветника часовима  
подносиоцима захтева за стицање звања и 
давање мишљења након посете часа 

Просветни 
саветник 

Континуирано  
Број евидентираних посета 
часова од стране просветног 
саветника 

Дневници рада 
Мишљење просветног 
саветника  

4. 
Директор доноси решење о стицању 
звања-педагошки саветник / самостални 
педагошки саветник  

Директор  Континуирано  Број решења  Решења  

 
3.Развојни циљ: Побољшање материјално техничких услова школе 

1.задатак: Изградња нове сале за физичко са терапеутским блоком 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

Време 
реализације 

Критеријум успеха Извор доказа 
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активности активности 

1. Завршетак радова у одређеном простору 
дворишта 

Делегација ЕУ 
Школа 
Секретаријат за 
образовање и 
дечију заштиту 
Секретаријат 
омладине и 
спорта 

До краја школске 
2020./ 2021. 

Изграђена сала саосновним 
садржајима 

Документација о изради, 
извештаји, фотографије 

 
2.задатак: Опремање терапеутског блока-медицинска соба 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Комплетирање медицинске собе 
разноврсним медицинским апаратима и 
опреме (ЕКГ апарат, ЕЕГ апарат, апарат 
за ултразвук, метални ормар за држање 
ситног материјала, колица за 
инструменте)путем донација и пројеката 

Директор 
ТОКРУ 

представници 
локалне 
самоуправе 

Одложено до 
даљњег 

Набављени ЕКГ апарат, ЕЕГ 
апарат, апарат за ултразвук, 
метални ормар за држање 
ситног материјала, колица 
за инструменте се користе у 
едукацији деце 

Опремљена медицинска 
соба 
фотографијеЕвиденција у 
картонима за кориснике 

 
3.задатак: Опремање терапеутског блока- сензорна соба,  сензомоторна играоница 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Набавка специфичне опреме путем 
пројеката и донација 

Директор 
ТОКРУ 

Тим за сарадњу 
са локалном 

Од септембра 
2020. 

Набављен део опреме за 
терапеутски блок- сензорна 
соба,сензомоторна играоница 

Уговори о донацији 
Пројекти 
опрема 
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самоуправом 

4.задатак: Опремање  библиотеке  

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

2. Богаћење књишкогфонда 

Особа задужена 
за рад школске 
библиотеке 
Министарства 
просвете 
донатори 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Књишки фондје обогаћен 
стручном иедукативном 
литературом 

Попискњига 

 
5.задатак: Опремање учионица 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Набавка расхладних уређаја (климе)за 
поједине учионице   

Директор 
Тим за сарадњу 
са локалном 
самоуправом 
донатори 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Постављене клима уређаји 
Чињенично стање 
Рачуни, уговори 

 
4.Развојни циљ: Обезбедити довољан број индивидуалних наставника према потребама ученика 

1.задатак: Обезбедити индивидуалне третмане свим ученицима до краја школовања у нашој школи (логопед, реедукатор психомоторике, 
корективне вежбе) 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Критеријум успеха Извор доказа 
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активности 

1. 

Прибављање мишљења интерресорних 
комисија;  укључивање свих ученика који 
имају решење интерресорне комисије у 
третмане уколико се стекну капацитети 

Школска управа 
Директор 
Школски одбор 
Савет родитеља 
Одељен. стар. 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Обезбеђени тремани код 
логопеда и реедукатора 
психомоторике ученицима 
виших разреда који имају 
мишљење интеррес. комисије  

Извештајитерапеута 

 
5.Развојни циљ: Унапредити безбедност ученика у школи 

1.Задатак: Обезбедити закључавање школске зграде и капије. 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Утврдити најједноставнији начин да 
школа за време наставе буде закључана 
(улазна врата и капије). 

Набавака система за даљинско 
закључавање 

Директор  

Школски одбор 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Две капије и улазна врата 
школе имају обезбеђен систем 
закључавања и постоји особа 
која је задужена да 
контролише да ли се 
закључавање спроводи 

Видео надзор, 
постављени система за 
даљинско закључавање 
на улазним вратима, 
засписници са 
школског одбора 

 

6. Развојни циљ: Омогућити увођење иновација у раду 
1.задатак: Учешће у међународним пројектима. 
 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Праћење међународних пројеката, 
редовно обавештавање наставника и 
учешће на копнкурсу 

Директор, Тим за 
међународне 
пројекте 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Број пројеката на који је 
школа конкурисала и број 
реализованих пројеката 

Уговори о реализацији 
пројетка, извештаји, 
израђени пројекти и 
потврда о 
конкурисању 
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7.Развојни циљ: Подизање угледа школе у окружењу и мотивисање родитеља за упис првака 
 

1. Задатак: Промовисање школе 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 
Учешће и организација на 
манифестацијама, трибинама, 
конгресима; Медијска заступљеност. 

Директор 
Пријатељи деце  
Тим за развојно 
планирање 
ТОКРУ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Број учешћа на планираним 
активностима 

Извештаји, 
сертификати, 
форографије, снимци, 
линкови 
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V.7 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Чланови Стручног актива за развој Школског програма за школску 2020/2021.год.  су: 

- Маја Недовић - руководилац, 

- Татјана Димитријевић 

- Биљана Јеротић 

- Јелена Милановић 

- Данијела Николић 

- Марија Радивојевић Ћирић 

- Стефан Ранковић 

- Срђан Михаиловић/Ана Марковић Ћирић 

 
Основни циљеви актива су: 
- утврђује предлог Школског програма и анекса на основу прикупљених мишљења стручних већа, 

актива и тимова; 
- прати реализацију Школског програма и иновира поједине његове делове током остваривања; 
- утврђује предлог Годишњег плана рада школе; 
- утврђује предлог Годишњег плана стручног усавршавања запослених; 
- предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и 

васпитања; 
- стара се о осигурању и унапређењу квалитета образовно – васпитног рада школе. 
 
Задаци актива су: 
- прикупљање и припрема материјала за израду школског програма и његове анексе као и 

материјале за израду Годишњег плана рада; 
- разматра реализацију Школског програма по његовим сегментима; 
- стална сарадња са Тимом за инклузивно образовање, Стручним активом за развојно планирање и 

стручним већима ради прибављање материјала и мишљења у циљу израде и реализације 
школског програма; 

- упознаје запослене са законском регулативом и начелима израде Школског програма; 
- брине о усклађености Школског програма са Годишњим планом рада школе; 
- представља Школски програм Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору; 
-  саветодавни и консултативни рад са запосленима у погледу реализације и иновирања Школског 

програма и реализације Годишњег плана рада школе. 
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Годишњи програм рада по месецима 
 

Месец Садржај рада 

Август, 
Септембар, 
 
 

- усвајање извештаја о раду стручног актива за шк.2019/20. 
- избор председника актива 
- избор заменика председника стручног актива 
- израда и усвајање плана рада стручног актива за школску 2020/2021 год. 
- подела задужења члановима стручног актива 
- припрема материјала и  прибављање мишљења за израду Годишњег плана рада 
школе за 2020/2021. у сарадњи са стручним већима, активима и тимовима школе. 
-израда плана сарадње са Тимом за инклузивно образовање везане за израду, 
праћење и евалуацију ИОП-а,план сарадње са Стручним активом за развојно 
планирање и стручним већима и тимовима., 
-пружање помоћи наставницима у изради глобалних и оперативних планова 
редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности у складу са 
Школским програмом. 
- утврђивање потреба запослених за стручним усвршавањем. 
- упознавање са Правилником о програму наставе и учења за четврти разред  
- упознавање са Правилником о изменама и допунама правилника о протокиолу 
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

Новембар, 
Децембар 

-анализа реализације и праћења Школског програма 
-анализа усклађености Школског програма са Годишњим планом рада школе 
-разматрање начина и облика формативног оценивања ученика 
 

Јануар  
Фебруар  

-разматрање остварености школског програма по разредима на крај првог 
полугодишта  
-анализа адаптације ученика првог и петог разреда 
-анализа рада секција и слободних активности у првом полугодишту 
-провера педагошке документације-годишњих, месечних планова рада и припреме 
за час, ради контроле примене Школског програма 
-анализа рада актива у првом полугодишту 

Март, Април 

- предлог мера за унапређивање Школског програма 
- анализа хоризонталне и вертикалне корелације у оквиру предмета и између 
различитих наставних предмета 
-анализа остварености тематског планирања у настави од првог до осмог разреда и 
интердисциплинарног приступа у настави другог циклуса образовања  и васпитања 
-анализа постигнућа на пробном завршном испиту 
-текућа питања 

 
Мај,Јун 

-разматрање предлог анекса Школског програма за четврти разред 
-разматрање остварености Школског програма по разредима за крај школске године 
-анализа остварености сарадње са другим стручним органима школе 
- анализа рада стручног актива и припрема извештаја рада стручног актива 
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V.8 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације који би се 
односили на пол, националну припадност, способности, здравствено стање ученика и пружање 
додатне подршке детету, родитељима и наставницима како би се остварили максимални потенцијали 
ученика. 
  
У оквиру Тима за Инклузивно образовање функционише Мобилни тим школе чији су чланови: С. 
Бабовић Димитријевић, М.Спарић, С. Скенџић, Т.Цакић. 
 
Чланови Тима за инклузивно образовање су: К. Сулејмановић, С. Бабовић Димитријевић, С. Скенџић, 
Т.Цакић, Д.Алексић - руководилац тима и представник родитеља, локалне самоуправе и ученичког 
парламента. 
 
 

Активности Време реализације Реализатори  

 Усвајање годишњег плана рада Тима 
за ИО 

Септембар Д.Алексић  
Чланови Тима за ИО 
 

 Предавање за родитеље, старатеље,  
наставнике и васпитаче ученика 
првих разреда на тему “Израда и 
примена ИОП-а“. 

 

Септембар  Д.Алексић 

 Прикупљање документације 
ученика који се образују по ИОП-у 
(сарадња са ИРК и ЦСР). 

 

Током школске године ПП служба 
Одељенске старешине 
Чланови тима по потреби 

 Праћење и учествовање у изради 
Педагошких профила за све ученике 
школе и ревизија по потреби у току 
школске године. 

 

Септембар и октобар 
2020., по потреби и 
током школске године. 
 

Родитељи 
Одељенске старешине 
Чланови тимова за израду 
ИОП-а. 
ПП служба 

 Формирање тимова за додатну 
подршку ученицима 

Септембар, октобар Одељенске старешине 
Чланови тима за израду 
ИОП-а 
Директорка школе 

 Учешће у израда ИОП-а за ученике 
који ће се образовати по њему. 

Током школске године Чланови тима за израду 
ИОП-а. 
 

 Праћење напредовања ученика који 
се образују по ИОП-у. 

Током школске године Одељенске старешине 
ПП служба, Чланови тимова 
за израду ИОП-а. 
 

 Сарадња са одељенским 
старешинама и наставницима чији 
ученици се образују по ИОП-у. 

 

Током школске године ПП служба  
Чланови Тима за ИО 

 Подршка ученицима ради 
остваривања исхода дефинисаних 
ИОП-ом. 

Током школске године Индивидуални наставници, 
наставници из боравка, 
медицинске сестре, ПП 
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служба, остали запослени у 
школи. 

 Сарадња, разговори, консултације са 
родитељима ученика који се 
образују по ИОП-у и који ће бити 
образовани по ИОП-у од  школске 
2020/2021. године. 

 

Током школске године Наставници 
ПП служба 

 Израда Акционог плана за 
спровођење завршног испита и 
анализа  

Март, Април Одељенске старешине 
Чланови тима за израду 
ИОП-а 
Директорка школе 

 Анализа постигнућа ученика на 
седницама Одељенских већа. 

Током школске године Координатори тимова за 
додатну подршку  
Наставници 
ПП служба 

 Евалуација ИОП-а и ревидирање 
циљева и плана активности. 

Током школске године Чланови тима за израду 
ИОП-а. 

 Сарадња са другим основним 
школама и заједничке ваннаставне 
активности, активности Мобилног 
тима школе. 

Током школске године Чланови МТ 
ПП служба 
Пријатељи деце 
Чланови Тима за ИО 
 

 Извештај о евлуацијама ИОП-а и   
инклузивном образовању на 
седници Педагошког колегијума. 

Током школске године  Д. Алексић 

 Завршна евалуација спроведеног 
програма и израда извештаја за НВ, 
Стручни актив за развој школског 
програма и Стручни актив за 
развојно планирање 

 

Јануар 2021. 
Јун 2021. 

Д. Алексић 
К.Сулејмановић 
Чланови Тима за ИО 
 

 Предлог активности за наредну 
школску годину. 

Јун 2021. Чланови Тима за ИО 
 

 
 

V.9 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Циљ рада овог тима јесте вредновање сопствене праксе и рада, на основу  Правилника о стандардима 
квалитета рада установе ( Службени гласникРС- Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018.), а  у сврху 
унапређивања образовно-васпитног рада у свим доменима/кључним областима вредновања. 
 
Чланови тима : Снежана Бабовић Димитријевић, СандраСкенџић, Дијана Алексић, Јелена Ждраљевић 
(замена Р. Пуача), Стефан Ранковић,  представник родитеља и представник локалне самоуправе.  
Руководилац – Ксенија Сулејмановић, педагог.У рад тима укључена је и директорка школе. 
 
Тим за самовредновање је на основу извештаја о спроведеном самовредновању области Програмирање, 
планирање и извештавање у школској 2019-2020.год., донео следећи акциони план : 
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ОБЛАСТ 

Опис активности Носиоци активности Време реализације 

активности 

Начин праћења/ 

 

Извор доказа 

П
Р

О
Г

Р
А

М
И

Р
А

Њ
Е

, П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е
 И

 И
З

В
Е

Ш
Т

А
В

А
Њ

Е
 

Предвидети планом рада и 
спроводити  периодичну 
анализу  рада  стручних 
већа/актива/тимова 
(Стручно веће за област 
предмета, вештина; Тим за 
проф. Оријентацију) 

 

Руководиоци наведених  

већа/тимова 

 

 

 

Август/септембар 2020. 

Год. (При изради 

годишњег плана рада, 

спроводити периодично 

током школске године) 

 
 
Увид у педагошку 
ециденцију, 
годишње планове 
рада ових 
већа/тимова 
 

ГПРШ, планови и 
записници ових 
актива/ тимова 

Планом рада предвидети 
извештавање НВ (Тим за 
обезбеђивање квалитета и 
развој установе, тим за 
међупредметне 
компетенције) 

 Руководиоци наведених  

већа/тимова 

 

Август/септембар 2020. 

Год. (При изради 

годишњег плана рада) 

Увид у педагошку 
ециденцију, 
годишње планове 
рада ових 
већа/тимова 
 

ГПРШ, 
планови и  
записници ових 
актива/ тимова 

Сарадњу и међусобно 
извештавање 
актива/већа/тимова 
предвидети планом рада ( 
обострано) 

Активи/већа и тимови 

који извештавају Тим за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

Август/септембар 2020. 

Год. (При изради 

годишњег плана рада) 

Увид у педагошку 
ециденцију, 
годишње планове 
рада ових 
већа/тимова 
 

ГПРШ, планови и 
записници ових 
актива/ тимова 

Пратити  Законске прописе, 
измене и допуне и вршити 
ажурирање у складу са 
истим 

Општа препорука свим 

руководиоцима 

актива/већа/тимова 

Континуирано Увид у педагошку 
ециденцију и 
документацију 

Школска 
документација  
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V.9.1 Годишњи план рада тима за самовредновање 2020/2021. године 

 

АКТИВНОСТИ 

(садржаји рада) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ / 
САРАДНИЦИ 

1. Конституисање тима  

2.Разматрање и усвајање  годишњег плана рада тима  

3. Предлог кључне области за самовредновање: 

 Настава и учење 

 Образовна постигнућа ученика 

 

Септембар 2020. године 

Чланови тима за 

самовредновање, стручног 

актива за ШРП (заједнички 

састанак), директор 

1. Анализа стандарда и показатеља вреднованих кључних 

области (предлог извора доказа, циљне групе...) 

2. Подела активности и задужења у току спровођења  процеса 

самовредновања  за одабране  кључне области  

3. Предлог и израда инструмената за самовредновање (чек 

листе, упитници...) 

 

 

Октобар / новембар/децембар 2020. године 

Чланови тима  

1.Спровођење процеса самовредновања- прикупљање доказа, 

спровођење анкетирања и обрада података прикупљених 

анкетирањем, анализа педагошке документације, процена 

остварености индикатора/ стандарда предвиђених за дату 

област вредновања 

 

 

Јануар/Фебруар 2021. 

Чланови тима 

1.Дефинисање јаких и слабих страна вредноване области 

2.Предлог мера за побољшање и израда акционог плана на 

основу спроведеног самовредновања 

 

 

Март/април 2021.године 

Чланови тима за 

самовредновање и стручног 

актива за ШРП, директор 
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3. Дефинисање начина праћења остваривања предложених 

мера 

1.Израда  Извештаја о спроведеном самовредновању и 

упознавање чланова Наставничког већа, Савета родитеља и 

ШО са резултатима самовредновања и предложеним мерама 

ради унапређења  рада. 

2.Анализа рада тима за самовредновање и израда годишњег 

извештаја о раду тима; предлози  за наредну шк.год.... 

 

Мај /јун 2021. године 

 

 

 

 

Јун-август 2021.год. 

 

 

 

Руководилац  тима 

 

 

 

 

Чланови тима за 

самовредновање 

 

V.9.2 Акциони план за самовредновање области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика у школској 2020/2021. године 

 
 

Планиране  активности у току процеса самовредновања Носиоци  посла / сарадници Време реализације 

Израда чек листе  и анализа  документације релевантне за област 
вредновања Настава и учење  и област Образовна постигнућа ученика 

Сви чланови тима Октобар 2020. год. 

Квалитативна анализа стандарда/индикатора прописаних за област 
Програмирање, планирање, извештавање  

Сви чланови тима         ( подељени 
у  групе) 

Новембар 2020.год. 

Израда инструмената на основу   прописаних стандарда/показатеља Дијана Алексић и Ксенија 
Сулејмановић 

Новембар/децембар 2020.год. 

Спровођење анкетирања ( дистрибуција и прикупљање анкета) Стефан Ранковић, Јелена 
Ждраљевић 

Децембар 2020. Год. 

Обрада резултата анкетирања Ксенија Сулејмановић и Дијана 
Алексић 

Јануар,фебруар 2021. год. 
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Тумачење свих резултата/доказа Дефинисање јаких и слабих 
страна,предлог мера за побољшање- израда акционог плана  

Сви чланови тима, директор Март, април 2021.год. 

Израда Извештаја о спроведеном самовредновању  Ксенија Сулејмановић Мај 2021.год. 

Упознавање ШО, НВ и СР са Извештајем  о самовредновању Руководилац тима Јун 2021.год. 

Анализа рада тима, израда годишњег извештаја о раду тима Чланови тима, руководилац тима Јун-август 2021.год. 
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V.10 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови тима: Директор школе Наташа Селић Станковић, педагог Ксенија Сулејмановић, психолог 
Дијана Алексић, секретар Саша Стјепановић, руководилац тима Раковић Јелена, наставници Вера 
Корићанац Ђогатовић, Андрија Недовић, Тинтеровић Бранка, Данилка Јојкић Даниловић, Ана 
Марјановић Марковић, представник родитеља, ученичког парламента и локалне самоуправе. 
 
Циљеви програма:Општи циљ је унапређивање квалитета живота ученика применом мера превенције 
за стварање безбедне средине за живот и рад ученика и мере интервенције у ситуацијама када се јавља 
насиље,злостављање и занемаривање у школи. 
Специфични циљеви су: спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања, 
укључивање свих интересних група(ученици, наставници, стручни сарадници, административно и 
помоћно особље,директор,родитељ/старатељ,локална заједница) у доношење и развијање програма 
превенције,подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање 
насиља,злостављања и занемаривања,дефинисање процедура и поступака за заштиту од 
насиља,информисање о процедурама за заштиту од насиља. 
 
Задаци у области превенције: Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним 
протоколом,израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља ,дефинисање улога и одговорности 
у примени процедура,развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру 
васпитно-образовних активности,организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно 
решавање конфликата,организовање разговора,трибина,изложби о безбедности и заштити 
деце/ученика од насиља,дефинисање правила понашања и последица кршења правила,умрежавање 
свих кључних носилаца превенције насиља. 
 
Задаци у области интервенције: Усклађена примена процедура у ситуацијама насиља,сарадња са 
релевантним службама,континуирано евидентирање случајева насиља,подршка деци која трпе 
насиље,рад са децом која врше насиље и саветодавни рад са родитељима.У складу са проценом нивоа 
ризика,доноси се одлука о начину реаговања. 
 
Због специфичности деце са сметњама у развоју,нарочито деце из спектра аутизма,који већински чине 
структуру ученика наше школе,неопходно је да тим,поступајући по правилнику,узима у обзир и 
пажљиво разматра узроке који доводе до нежељених ситуација. 
Узроци као и последице,најчешће се не могу повезати са намером детета да се насилно понаша већ је 
то манифестација понашања коју дете због немогућности процене не може да контролише.С тим у 
вези,тим је у обавези да реално сагледа специфичности детета као и ситуације,околности под којим је 
дете реаговало на друштвено неприхватљив начин и да даље одлуке доноси у складу са тим. 
Tим заштите против насиља,злостављања и занемаривања у наредном периоду ће радити на изради 
посебног протокола о поступањима у ризичним ситуацијама. 
 
 

Садржаји 
програма(активности) 
 

Начини и поступци 
остваривања програма 

Циљеви и задаци планираних 
активности 

Време 
реализације 
активности 

-Упознавање чланова  
тима са Програмом 
заштите деце од 
дискриминације 
насиља,злостављања и 
занемаривања  
-Подела задужења 

Савет 
родитеља,наставници,учени
ци 

Упознавање чланова тима са 
адекватним облицима 
поступања у случајевима 
дискриминације,злостављања и 
занемаривања 

септембар 
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чланова тима 

-Правила понашања и 
њихова примена 
 
-Недеља дечијих 
права 

Савет родитеља,Школски 
одбор,Наставничко 
веће,Ђачки парламент 

Доношење правила 
понашања.Праћење примене и 
поштовање правила понашања 
у школи. 
Упознавање са дечијим 
правима 

октобар 

Промоција хуманих 
вредности 

Емитовање филма и израда 
паноа на задату тему у 
сарадњи са одељенским 
старешинама, предаавања 

Упознавање ученика са 
вредностима хуманих 
начела,промовисање начела и 
понашања која доприносе 
њиховом остваривању 

новембар 

Вршњачка едукација 
из области превенције 
насиља(малолетничка 
делинквенција) 

Емитовање филма и израда 
паноа на задату тему у 
сарадњи са одељенским 
старешинама, приказ 
кратког филма, сарадња са 
Ученичким парламентом 

Допринос смањењу насилних и 
ризичних облика понашања 

децембар 

Осмишљавање 
превентивних и 
интервентних мера 

Организовање састанака 
стручног тима за заштиту 
ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања као и седница 
других релевантних органа 
школе и ученичког 
парламента 

Осмишљавање превентивних и 
интервентних мера и 
активности у школи.Праћење 
ефеката осмишљених 
превентивних и интервентних 
мера и активности у школи. 

У току 
године 

Састанци тима за 
заштиту ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања 

Састанак,извештавање,сарад
ња са другим стручним 
органима школе и 
спољашњом заштитном 
мрежом 

Превенција и праћење 
различитих облика насиља уз 
примену посебног протокола 
ради смањења насилног и 
ризичног понашања у 
школи.Информисање 
надлежних 
служби,запослених,ученика и 
родитења.Евиденција и 
прикупљање документације, 

У току 
године 

Превенција насиља и 
асоцијалног 
понашања(Месец 
лепих порука) 

Израда паноа Упознавање ученика са 
различитим облицима насиља 
и превенција истих 

март 

Праћење и 
евидентирање насиља 
у школи 

Евиденционе листе Чланови Тима за заштиту од 
дискриминациј, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

У току 
године 

Болести зависности и 
вршњачко насиље 

Предавања,емитовање 
филма, израда паноа 

Превенција ризичних облика 
понашања  

мај 

Саветодавни рад Израда паноа,саветодавни 
рад са ученицима који се 
обрате за помоћ и 
савет,саветодавни рад 
педагога и психолога у 
суочавању 
родитеља,пружању помоћи 
и подршке 

Превенција насиља међу 
децом/ученицима  

У току 
године 

Додатни рад и надзор Тим за превенцију Превнција насиља и лакше У току 
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са децом која врше 
насиље и додатна 
подршка деци која 
трпе насиље 

насиља,злостављања и 
занемаривања 

превазилажење 
проблематичног понашања 

године 

 
Напомена: Реализација предвиђених садржаја ће бити прилагођена актуелној епидемиолошкој 
ситуацији. 

V.11 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 
динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне 
контексте који захтевају њихову функционалну примену. 
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, 
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици Србији су: 
1) Компетенција за учење 
2) Одговорно учешће у демократском друштву 
3) Естетичка компетенција 
4) Комуникација 
5) Одговоран однос према околини 
6) Одговоран однос према здрављу 
7) Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
8) Рад са подацима и информацијама 
9) Решавање проблема 
10) Сарадња 
11) Дигитална компетенција 
 
Напомена: Пројектне активности биће прилагођене специфичностима и индивидуалним 
способностима ученика, водећи рачуна о методама и начинима подучавања и употреби адекватних 
наставних средстава, садржаја и материјала. 
 

Активност Начин реализације Време реализације 
Носиоци 
активности 

1.Формирање тима и подела 
активности 
2.Израда и усвајање плана и 
програма рада тима 

Дефинисање активности и 
начина реализације 

Септембар 2020. 
год. 

Чланови тима 

1.Праћење конкурса за пројекте 
на нивоу локалне заједнице 
(град, општина, друштвено 
одговорна предузећа и 
хуманитарне организације) из 
области екологије у циљу развоја 
међупредметних компетенција и 
предузетништва 

Континуирано праћење 
конкурса, извештавање 
чланова тима, доношење 
одлуке о учешћу на 
конкурсу 

Октобар 2020. год. Чланови тима 

1.Изношење и разматрање 
предлога пројеката који ће се 
реализовати са ученицима у 
циљу  подстицања 
предузетништва и развоја 
међупредметних компетенција 

Дискусија  
Новембар 2020. 
год. 

Чланови тима 

1.Реализација  пројеката            Припрема, планирање, Децембар Наставници 
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реализација и евалуација 2020.год. -Јун 2021. 
год. 

1.Праћење примене 
међупредметних компетенција и 
њихове функционалне 
заступљености кроз предмете 

Континуирано праћење, 
анализа, дискусија са 
посета угледних часова и 
евалуационих листа и 
радионица 

Септембар 2020 – 
јун 2021. год 

Чланови тима 

1.Праћење и вредновање 
резултата рада/евалуација 
2.Сумирање рада Тима и писање 
годишњег извештаја 

Дискусија, анализа 
резултата 

Јун  2021.год. Чланови тима 

1.Израда Програма рада за 
наредну школску годину 

Давање предлога, измене, 
допуне 

Август  2021. год. Чланови тима 

 
 

V.12 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља,  Локалне 

самоуправе, стручни сарадници и директор школе. За свој рад Тим одговара директору и 

Наставничком већу. 

Задатак Тима је да:   

- Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета рада и развој  Школе; 

- Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развоја Школе; 

- Обезбеђује и унапређује квалитет образовно – васпитног рада у установи;   

- Стара се о остваривању школског програма;  

- Учествује у стварању  услова за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

- Прати и контролише реализацију стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника; 

- Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ;  

- Стара се о развоју компетенција;  

- Вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника;   

- Прати и утврђује резултате постигнућа рада ученика;  

- Сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

- Прати примену Закона, Статута и других општих аката Школе, чија је примена 

важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе. 

 
Чланови Тима: 
 

 Наташа Селић Станковић, директорка школе 

 Сандра Скеџић, координатор Тима 

 Ксенија Сулејмановић, педагог 

 Марина Спарић, дефектолог, наставник разредне наставе 

 Снежана Бабовић Димитријевић, логопед 

 Татјана Цакић, реедукатор психомоторике 

 Ана Моргенштерн Зековић- представник савета родитеља 

 Павле Перишић Спасић, представник ученичког парламента 

 Бојана МАсончић - представник локалне самоуправе 
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Време 

реализације 
Активности /теме Носиоци реализације 

Септембар 

• Анализа и разматрање  ШРП-а за наредну школску 
годину 

• Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 
2020/21. (давање сугестија ) 

• Анализа усклађености Годшњих планова рада 
Стручних већа, Тимова и Актива школе 

• Одређивање начина сарадње са другим стручним 
органима школе 

Чланови Тима 

Током 
школске 
године 

Праћење реализовања ГПРШ и ШП  
Чланови Тима 

Током 
школске 
године 

 Праћење примена прописа који су важни за 

обезбеђивање квалитета и развој установе 
Чланови Тима 

Два пута 

годишње, на 

полугодишту 

и крају 

школске 

године 

 Састанци са координаторима стручних актива, већа 

и тимова  
Чланови Тима 

Два пута 

годишње 

 Предузимање мера у циљу побољшања  квалитета  

изођења наставе  у сарадњи са ПП службом и 

директором школе  

 

Чланови Тима 

Два пута 

годишње  Унапређење квалитета сарадње са родитељима  
Чланови Тима 

Током 

школске 

године 

 Израда пројеката  на основу анализе потреба школе 
и датих смерница  у циљу обезбеђивања  квалитета и 
развоја установе  

Чланови Тима 

Током 

школске 

године 

 Праћење реализације угледих часова и других 
облика стручног усавршавања у установи и ван ње 

Чланови Тима 

Током 

школске 

године 

 Праћење процеса самовредновања сарадњи са Тимом 
за самовредновање 

Чланови Тима и 

координатор Тима за 

самовредновање 

Током 

школске 

године 

 Праћење остваривања међупредметних 
компетенција у сарадњи са Тимом за међупредметне 
компетенције 

Чланови Тима и 

координатор Тимом за 

међупредметне 

компетенције 
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Током 

школске 

године 

 Предлози за повећање угледа и промоције школе, 
промоције постигнућа рада ученика и наставника, 
повећање безбедности школе 

Чланови Тима 

август 

• Давање смерница и сугестија за израду Годишњег 
плана рада школе за школску 2020/2021. годину  

• Давање смерница у планирању спровођења поступка 
самовредновања за наредну  школску. годину 

• Разматрање извештаја о реализацији Школског 
развојног плана за школску 2020/2021. годину и 
предлог Анекса ШРП-а за наредну школску годину 
уколико се укаже потреба 

• Давање сугестија за даља стручна усавршавања 
наставникаи стручних садрадника на основу 
извештаја Тима  за  стручно усавршавање 

• Разматрање припремљености школе за наредну 
школску годину 

• Разматрање стручног усавршавања наставника у 
току школске године и могућности  напредовања и 
стицања звања наставника и стручног сарадника 

• Израда извештаја о  раду и  упознавање 
Наставничког већа 
Израда Годишњег плана рада 

Чланови Тима 

 

V.13 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Педагошким колегијумом председава и руководи директор. 
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење: 

 Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 
установе; 

 Стара се о осигурању, квалитету, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно-васпитног рада; 

 Стара се о остваривању развојног плана установе; 
 Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
 Верификује, прати реализацију и евалуацију ИОП-а 
 Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 
васпитача и стручних сарадника 

 Планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање знања 
наставника, васпитача и стручног сарадника. 

 Планира стручне семинаре у оквиру школе. 
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МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ/ 
ЗАДУЖЕЊА 

IX 

 Именовање чланова педагошког колегијума. 

 Доношење плана рада Педагошког колегијума. 

 Разматрање ГПРШ 

 Усвајање плана рада Тима за ИО 

 Верификација ИОП-а 

 Организација образовно васпитног рада( услови рада, 
предлози) 

 Организовање педагошко-инструктивног увида и 
надзора у првом полугодишту 

 Анализа наставничких комптенција и утврђивање  
плана стручног усавршавања запослених  

Педагошки 
колегијум, Тим за 

ИО 

X 

 •     Анализа рада Тима за ИО 
 •      Рад  Ученичког парламента 
 •      Разматрање потписаних  протокола  о сарадњи са    
редовним школама у циљу пружања подршке деци са   
         сметњама у развоју 
•      Предметна настава у 5 разреду- адаптација  
        ученика и анализа стања 
•      Адаптација ученика 1.разреда и потребни видови  
         подршке 
•      Разматрање и верификација предложених ИОП-  
 •      Сарадња са локалном заједницом кроз планиране 
        активности. 

Педагошки 
колегијум, Тим за 

ИО 

XI 

 Анализа успеха и дисциплине ученика у протеклом 
периоду 

 Вредновање квалитета рада и мере унапређења 
наставног процеса 

 Реализација ваннаставних активности 

 Праћење рада приправника и ментора 

Педагошки 
колегијум  

XII 

 Анализа рада тима за безбедност и заштиту од 
насиља 

 Активности поводом организације Нове године 

 Реализација  угледних и корелацијских  часова 

 Учешће на стручним скуповима и конференцијама, 
Учешће на стручној конференцији"Дани 
дефектолога" 

 Професионална оријентација ученика 

 Реализација школских програма и пројеката 

 Активности у оквиру школског развојног 
планирања 

 Активности тима за обезбеђивање квалитета и 
развоја установе 

Педагошки 
колегијум 

I 

 Анализа успеха ученика   и реализације наставе у 
првом полугодишту 

 Анализа извештаја директора,педагога и психолога 
о посећеним часовима/праћењу ов рада 

 Верификовање полугодишњих евалуација ИОП-а. 

Педагошки 
колегијум 
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МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ/ 
ЗАДУЖЕЊА 

 Мере за унапређивање образовно- васпитно- рада у 
другом полугодишту 

 План припремне наставе за завршни испит 

II 

 Припремање плана за спровођење уписа ученика  у  
школу. 

 Анализа вођења  у педагошке евиденције и 
документације 

 Извештај о стручном усавршавању запослених 

 Праћење реализације и остварености Годишњег плана 
рада школе и Школског програма. 

Педагошки 
колегијум, Тим за 
самовредновање 

III 

 Упознавање са планом за  полагање  пробног завршног 
испита. 

 Упознавање са активностима у оквиру поступка 
самовредновања. 

 Анализа реализације програма већа,тимова актива  
 

Педагошки 
колегију, Тим ИО 

IV 

 Анализа успеха и владања ученика и остварености 
наставног плана и програма. 

 Сарадња са родитељима и другим субјектима са којима 
школа остварује сарадњу 

 Организовање активности поводом ускршњих 
празника. 

 Праћење реализације и остварености Годишњег плана 
рада школе и Школског програма. 

 Организационе припреме за органиѕацију Дана 
школе,Дечије олимпијаде и Матурске вечери 

Педагошки 
колегијум, Тим за 

ИО 

V 

 Анализа резултата самовредновања  

 Анализа успеха и владања ученика 8. разреда и 
остварености Наставног плана и програма. 

 Организација завршног испита за ученике осмог 
разреда, за упис у средњу школу. 

Педагошки 
колегијум 

VI 

 Анализа успеха и владања ученика и остварености 
Наставног плана и програма. 

 Верификовање годишње евалуације ИОП-а. 

 Анализа спровођења школског развојног плана –
извештај 

 Разматрање  извештаја о спроведеном самовредновању 

 Разматрање Извештаја о спровођењу завршног испита. 

 Анализа остварености образовних стандарда у 
протеклој години. 

 Извештај о раду мобилног тима 

Педагошки 
колегијум 

Тим за пружање 
подршке 

VIII 

 Извештај о раду Педагошког колегијума у школској 
2020/2021. години 

 Припреме за наредну шк. Годину: Подела предмета на 
наставнике, подела раз. старешинства, 40-часовна радне 
недеља(предлози) 

 Усвајање плана рада педагошког колегијума за школску 
2021/2022. годину 

 Нацрт плана за пружање подршке редовним школама у 

Педагошки 
колегијум, Тим за 

пружање подршке, 
Тим ИО 

Наставничко веће 
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МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ/ 
ЗАДУЖЕЊА 

наредној школској години. 

 Предлог мера за унапређење ов рада за наредну ш.г. 

 

V.14 ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

Циљеви и задаци школског психолога усмерени су ка остваривању циљева и задатака основног 
образовања и васпитања. Психолог се укључује у образовно-васпитни процес са задатком да 
организовано прати и унапређује рад у школи у складу са могућностима ученика, потребама друштва 
и степеном развитка психолошко-педагошких наука. Задаци школског психолога су: 

 Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  

 Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

 Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог професионалног 
развоја, 

 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера које 
доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе, 

 Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа 
ученика и предлагање мера за  унапређивање, 

 Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

 Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, 
односно старатеља,  

 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 
организацијама од значаја за установу, 

 Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  
 

Садржај активности 
Посредан или 

непосредан рад 
Време 

реализације 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 Израда Годишњег плана рада психолога. Непосредан рад Август-Септембар 

 Израда месечних планова рада психолога. Непосредан рад Септембар-Јун 

 Израда Годишњег плана рад Тима за ИО. Непосредан рад Август-Септембар 

 Учествовање у припреми  концепције Годишњег плана 
рада школе. 

Посредан рад Август-Септембар 

 Ангажовање у уносу података и ажурирању 
информационог система „Доситеј“ 

Посредан рад Током године 

 Ангажовање у уносу података и ажурирању система “Е 
Упис“ 

Посредан рад Током године 

 Ангажовање у припреми и изради планова и програма: 
Тим за професионалну оријентацију ученикаи Тима за 
самовредновање, Тим за заштиту д,н,з,з. 

Посредан рад Септембар-Јун 

 Учешће у организацији психолошко педагошког рада 
школе (распоређивање уписаних ученика у одељења и 
групе, примена пед.псих. принципа при изради 
распореда часова и подели разредних старешинстава, 
избору уџбеника и дидактичког материјала). 

Посредан рад 
Август,Септембар 
Током године 

 Израда плана обиласка часова Посредан рад Септембар 

 Планирање стручног усавршавања кроз акредитоване 
семинаре и остале облике стручног усавршавања 

Посредан рад Септембар 
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 Планирање организације и спровођења завршног 
испита-Израда Акционог плана 

Посредан рад 
 

Март-Јун 

 Израда спискова ученика по одељењима, групама, 
израда социјлне карте ученика.... 

Посредан рад 
 

Септембар-Август 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Праћење и вредновање рада школе (праћење -  
реализације наставе и ваннаставних активности, 
прилагођавања нових  ученика, усклађености 
програмских захтева са индивидуалним могућностима 
ученика, мотивација и оптерећености ученика, 
ефикасност нових облика рада...)  

Посредан рад Током године 

 Праћење и вредновање примене индивидуално 
образовних планова за ученике.  

Посредан рад Током године 

 Учешће у процесу самовредновања и вредновања рада 
школе. 

Посредан рад Септембар-Јун 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 Пружање помоћи наставницима  у упознавању, 
подстицању и прећењу компонената развоја личности 
ученика.  

Непосредан рад Током године 

 Пружање помоћи наставницима у подстицању 
оптималног развоја ученика на основу утврђених 
индивидуалних карактеристика.  

Непосредан рад Током године 

 Пружање подршке наставницима у упознавању са 
психолошким принципима успешног учења и 
мотивације за рад, социјалних интеракција и групне 
динамике. 

Непосредан рад Током године 

 Сарадња са наставницима у  тимској изради педагошких 
профила ученика и изради ИОП-а. 

Посредан рад Током године 

 Сарадња са наставницима у процесу развоја 
професионалне каријере ученика. 

Посредан рад Током године 

 Сарадња са наставницима у побољшању односа са 
родитељима и старатељима. 

Посредан рад Током године 

 Указивање на узроке поремећаја интерперсоналних 
односа у одељенским заједницама и предлагање мера за 
њихово превазилажење.  

Посредан рад Током године 

 Анализа часова којима је присуствовао психолог ради 
сагледавања прилагођености програма развојном 
узрасту ученика, атмосфери у одељењу и мотивацији за 
рад. 

Посредан рад Током године 

 Предавање за наставнике и стручне сараднике по Плану 
стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника. 

Непосредан рад Март 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Пријем новоуписаних ученика, праћење адаптације. 
Непосредан рад 

Септембар и по 
потреби током 
године 

 Праћење успеха и напредовања ученика у настави и 
ваннаставним активностима и подстицање развоја 
ученика. 

Посредан рад Током године 

 Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне 
зрелости ученика (ученици првог и осмо разред и 

Непосредан рад 
Новембар-Мај и 
по потреби током 
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ученици осалих разреда по потреби). године 

 Саветодавно-инструктивни радса ученицима са 
тешкоћама у учењу, емоционалном развоју, сазревању и 
социјалном функционисању, са породичним 
проблемима  и проблемима у понашању. 

Непосредан рад Током године 

 Праћење и подршка ученицима који се образују по 
ИОП-у. 

Посредан рад Током године 

 Активности на професионалном усмеравању ученика. Непосредан рад Септембар-Јун  

 Праћење и подстицање психолошке климе у разредима, 
прилагођавање на школску средину, превенција 
различитих видова проблематичног понашања. 

Непосредан рад Током године 

 Откривање узрока поремећаја понашања појединих 
ученика или група и предузимање одговарајућих мера  

Непосредан рад Током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

 Узимање анамнестичних података приликом уписа 
детета и информисање о претходном току развоја детета, 
упознавање са организацијом рада школе и одељења у 
које се дете уписује. 

Непосредан рад Септембар-Јун 

 Упознавање родитеља са психолошким 
карактеристикама деце и пружање саветодавне помоћи у 
усмеравању њиховог развоја.  

Непосредан рад Током године 

 Индивидуални или групни родитељски састанак и 
индивидуално саветовање и упознавање родитеља 
ученика осмог разреда са могућностима даљег 
образовања њихове деце. 

Непосредан рад Март, Април 

 Скале процене са родитељима ученика првог и осмог 
разреда (по потреби и ученика осталих разреда). 

Непосредан рад Октобар-Мај 

 Индивидуално или групно саветовање родитеља деце 
код које постоји проблем у понашању или учењу на који 
се може деловати, или код поремећених породичних 
односа. 

Непосредан рад Током године 

 Сарадња са родитељиама/старатељима током израде и 
ревизије педагошког профила, и током израде, примене 
и вредновања ИОП-а. 

Посредан рад Септембар-Јун 

 Упознавање, консултације, сарадња и предавање за 
родитеље, старатеље, васпитаче ученика првих разреда 
на тему „Израда и примена ИОП-а“ 

Непосредан рад Септембар 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ , СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТИМА И 
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 Сарадња са директором и стручним сарадником, око 
расподеле одељења и одељенских старешинства. 

Посредан рад Август, Септембар 

 Учествовање у организованим облицима размене и 
искуства и сарадње школских педагога и психолога. 

Посредан рад Током године 

 Заједничке активности директора школе и стручних 
сарадника ради унапређивања образовно-васпитног 
рада и решавања актуелни проблема у школи. 

Посредан рад Током године 

 Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима 
детета ради пружања подршке ученицима. 

Посредан рад Током године 

 Извештавање о резултатима обављених анализа , 
прегледа, испитивања образовне праксе и специфичних 

Посредан рад Током године 
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проблема у школи, по потреби. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

 Учествовање у раду стручних органа школе 
(Наставничко веће, Одељенска већа). 

Посредан рад Током године 

 Руковођење Тимом за инклузивно образовање (и 
Мобилним тимом унутар њега) 

Непосредан рад Током године 

 Учествовање у раду школских тимова (Тим за 
професионалну оријентацију ученика, Тим за  
самовредновање, Тим за заштиту од д.н.з.з) 

Посредан рад Током године 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 Припремање, консултације и договарање са стручним 
институцијама и удружењима о заједничким задацима у 
школи и ван ње. 

Посредан рад Током године 

 Учествовање у истраживањима других школа, научних и 
просветних институција по потреби. 

Посредан рад Током године 

  Сарадња са образовним, здравственим и социјалним 
институцијама и другим установама које доприносе 

остваривању циља и задатака образовно-васпитног рада 

Посредан рад Током године 

 Сарадња са Интерресорним комисијима. Посредан рад Током године 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Вођење документације о свом раду: план и програм рада 
(годишњи, месечни), дневник рада психолога, вођење 
портфолија запосленог. 

Непосредан рад Током године 

 Ученички досије и вођење документације о сарадњи са 
ученицима, наставницима и родитељима и израда 
извештаја. 

Непосредан рад Током године 

 Стручно усавршавање кроз одабране акредитоване 
семинаре и остале облике стручног усавршавања 
(Конгрес психолога, угледни часови у школи, трибине и 
округли столови...) 

Непосредан рад Током године 

 Припремање и планирање рада са ученицима, 
наставницима и родитељима, анализа и саопштења, 
праћење стручне литературе, посете часовима и 
предавањима, увођење иновација у образовно васпитне 
процесе, проучавање стручне литературе. 

Непосредан рад Током године 

 

V.15 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

ЦИЉ: 
 
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке доприносити 
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и 
принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, као и посебним законима. 
 
ЗАДАЦИ: 

1. Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног 
рада 

2. Праћење и подстицање целовитог развоја ученика 
3. Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада 
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4. Пружање подршке родитељима, старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и 
развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање. 

5. Учешће у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада 
6. Сарадња са институцијама, локалном самоуправом и стручним организацијама од значаја за 

рада установе 
7. Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе 

 
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

Време реализације Планиране активности Сарадници/Начини остваривања 

Август/Септембар 

Израда годишњег плана  рада педагога;  
 Учешће  у изради ГПРШ-а за 2020-2021. 
год:израда годишњег плана рада тима  за 
самовредновање, годишњег плана рада  
ШО,СР и НВ, социјална карта ... 
 Унос  података и ажурирање 
информационог система „Доситеј“ 

Чланови комисије за израду 
ГПРШ-а, директор/тимски рад, 
консултације при изради планова 

Током  године 

Израда месечних планова рада педагога; 
Израда плана обиласка часова редовне 
наставе за I  и II полугодиште ( уколико 
буде услова због епидемиолошке 
ситуације); учешће у планирању и 
организацији рада у отежаним условима у 
складу са стручним упутством и 
актуелном епидемиолошком ситуацијом, 
Планирање поступка самовредновања; 
 

/ 

Септембар/Октобар 
Учешће у припреми инвидуалних 
образовних планова рада  ученика (ИОП 
документација) 

Одељ. старешине, предметни 
наставници и стр. сарадници, 
родитељи/старатељи, 
тимски рад, опсервација,анализе 

Април/мај 
Планирање активности у вези спровођења  
ЗИ 

Школска комисија за ЗИ 

Јун-Август 
Учешће у формирању одељења, избору и 
предлозима одељенских старешинстава и 
распореду ученика по одељењима ... 

Директор, стручни сарадници, 
консултативни рад 

Август/Септембар 

Пружање помоћи наставницима у 
конципирању глобалних планова рада 
стручних већа, актива,тимова; изради  
годишњих, месечних планова и осталих 
облика ов  рада  

Саветодавно-консултативни рад 

Током године 

Спровођење анализа и истраживања у 
циљу испитивања потреба ученика и 
родитеља и унапређивања образовно- 
васпитног рада  

Анализа, анкетирање, припрема 
инструмената 

 

Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 
 

Током године 
Систематско праћење и вредновање 
наставног процеса и напредовања 

Наставници, анализе, 
консултације, обилазак часова 
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ученика (праћење реализације наставе), 
прилагођавања нових ученика, 
усклађености  програм. захтева  и 
методике са индив. могућностима 
ученика, оптерећености уч. 
Праћење и анализа успеха и изостанака 
ученика 

Током године 
Учешће у изради, праћењу и вредновању 
индивидуалних образовних планова 

Чланови с тима за инклузивно 
образовање, и тимова за пружање 
додатне подршке, анализе и 
евалуације 

Током године 
( по потреби) 

Учешће у раду комисије за проверу 
савладаности програма увођења у посао 
наставника, стручног сарадника 

Приправници, ментори, консулт. 
рад 

Јануар/Јун 
Праћење анализе успеха и дисциплине 
ученика и предлагање мера за њихово 
побољшање  

Наставници, чланови тимова за 
пружање додатне подршке, конс. 
рад 

Током године 
Вредновање и самовредновање кључних 
области рада школе 

Чланови тима за 
самовредновање/директор 

Током године 

Праћење вођења евиденције о образовно- 
васпитном раду и остале педагошке 
документације (дневника образовно-
васпитног рада -Ес дневника, матичних 
књига, месечних планова рада наставника 
и стр. сарадника, записника стручних 
органа школе) упућивање на коришћење 
педагошке литературе 

Анализа документације 

 
Рад са наставницима 

 

Август,септембар 
током године по 
потреби 

Пружање помоћи наставницима при 
изради годишњих планова већа, актива, 
тимова; на дефинисању циљева и 
задатака образовно-васпитног рада и 
учествовање у утврђивању образовних 
захтева за поједине ученике ( ИОП-а 
ученика) 

Пружање помоћи у вођењу педагошке 
документације ( дневника ов рада, 
записника и остале евиденције) 

Наставници /Консултативни рад 

Током године 

Пружање стручне помоћи наставницима 
на унапређивању квалитета наставе 
коришћењем савремених метода и облика 
рада и праћењем стручне литературе, 
анализа угледних часова 

Наставници/ 
Посете часовима, разговори, 
анализе 

Октобар, март 

Анализирање реализације часова редовне 
наставе и давање предлога за њихово 
унапређење , учешће у раду комисије за 
проверу савладаности програма за 
самостално извођење о-в рада по потреби) 

Наставници/ Посете часовима, 
разговори, анализе 
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Август,Септембар 
Упознавање одељенских старешина са 
релевантним карактеристикама нових 
ученика 

Психолог, разговор 

Током године 
Пружање помоћи наставницима у 
остваривању свих форми сарадње са 
породицом  

Психолог, консулт. рад 

Током године 

Пружање помоћи наставницима у 
припреми  угледних часова; 
наставницима  приправницима за 
самостално извођење ов рада 

Наставници 

У другом 
полугодишту, по 
плану СУ 

Стручно предавање за наставнике и 
стручне сараднике  

/ 

 
Рад са ученицима 

 

Током године 

Праћење адаптације, успеха и напредовања 
ученика у наст. и ваннастав. активностима ; 
праћење материјалних и друштвених услова 
живота, израда социјалне карте подстицање 
развоја... 

Одељенске старешине, 
Разговор, анализа података, 
обилазак часова 

Током  године 

Индивидуални саветодавни рад са 
ученицима који имају проблеме у учењу и 
понашању (идентиф. и рад на отклањању 
педагошких  узрока проблема) 

Наставници, 
родитељи/старатељи 
Саветодавни рад 

Током године 
Учешће у активностима у циљу смањивања 
насиља и конструктивног решавања 
конфликата-предлагање мера 

Чланови тима за заштиту 
ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања 
и занемаривања/ тимски рад 

Септембар/Октобар 
/јануар/фебруар 

Учешће у изради ИОП-а за ученике 
Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 
Учешће у спровођењу појачаног васпитног 
рада за ученике који врше повреду правила 
понашања у школи 

Стр.сарадници, саветодавни 
рад 

 

Рад са родитељима 
 

Септембар, Април, 
Мај, Јун 

Узимање анамнезе при упису детета и 
информисање о претходном току развоја 
детета, упознавање са организацијом рада 
школе односно групе или одељења у које се 
дете уписује; 
Информативни разговори са родитељима 
заинтересованим за упис деце у нашу школу 

Психолог/ разговори са 
родитељима, старатељима, 
прикупљање података и 
документације 

Током године 

Саветодавни-индивидуални  рад са 
родитељима у циљу пружања помоћи у 
васпитном раду са децом ( оспособљавање 
родитеља за решавање проблема који се 
односе на васпитне поступке, подстицање 

Психолог/саветодавни 
разговори 
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учења, модификовање понашања...) 

Током године 

Учешће на  родитељским састанцима по 
потреби  
састанцима тима за пружење додатне 
подршке и сарадња са саветом родитеља у 
циљу информисања родитеља по питањима 
која су тема разматрања 

Директор, 
психолог/информисање, 
извештавање 

Током године 
Упознавање родитеља са важећим законима, 
конвенцијама и протоколима о заштити 
ученика од занемаривања и злостављања 

Психолог 

 
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 
 

Током године 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на унапређењу постојеће 
образовно-васпитне праксе и предлагање 
мера за унапређење 

Састанци, тимски рад, 
консултације 

Током године 
Сарадња на координисању  рада стручних 
органа и тимова и редовна размена 
информација 

Руководиоци тимова,тимски рад 

Јун-Август 
Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на формирању одељења и 
расподели одељенских старешинстава 

Директор, психолог/анализа 

Током године 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду школе 

Директор, стр. 
Сарадници/консултације 

Током године 
Рад на проналажењу најефикаснијих начина 
вођења педагошке документације 

Директор, стр. 
Сарадници/консултације 

Током године 
Сарадња са педагошким асистентима/ 
пратиоцима ученика 

Наставници, психолог 

 

Рад у стручним органима и тимовима 
 

Током године 

Учешће у раду наставничког већа, 
одељенских већа ( саопштења, информисање 
о резултатима обављених анализа, прегледа, 
истраживања ) 

/ 

Током године 

Учешће у раду тимова , актива, већа (НВ, ОВ, 
тима за инклузивно образовање, стручног 
актива за развојно планирање, тима за 
професионалну оријентацију ученика, тима 
за обезбеђивање квалитета и развој 
установе...) 

Чланови тимова, састанци, 
тимски рад, консултације 

Током године 
Предлагање мера за унапређивање рада 
стручних органа установе 

Директор 
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Током године 
Руковођење  и учешће у раду тима за 
самовредновање 

/ 

Током године Руковођење радом ШО 
Директор, секретар, чланови 
ШО/седнице  

Април-Јун 
Учешће у раду школске комисије за 
спровођење завршног испита 

Директор и остали чланови 
школске комисије 

 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 

 

Током године 

Одржавање сарадње са образовним, 
здравственим, социјалним и стручним 
установама (основним школама, Средњом 
занатском школом, Центрима за соц. рад, 
интерресорним комисијама, Центром за 
заштиту одојчади, деце и омл. – Звечанска, 
Домом „Дринка Павловић“, Домом  
Сремчица, Факултетом за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, Филозофским 
факултетом, Градском општином Савски 
венац  и свим осталим установама са којима 
школа успоставља и одржава сарадњу 

Сарадња са ШУ Београд и МПНТР 

Директор, психолог, 
секретар/писмена, електронска 
и усмена комуникација 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
 

Током године 

Вођење евиденције о реализацији свих 
подручја рада педагога (на дневном, 
месечном и годишњем нивоу)  
Евиденција  и вођење електронске архиве 
предатих  месечних планова рада наставника 

/ 

Током године 

Припрема за послове предвиђене 
оперативним плановима рада педагога 
Израда, припрема и чување посебних 
протокола за праћење наставе , инструмената 
за испитивање  
Прикупљање података о ученицима и чување 
материјала који садрже личне податке 
Рад на промоцији школе учешћем у 
припреми материјала за школски сајт 
(континуирано ажурирање сајта школе) 
 

/ 

Током године 

Праћење акредитованих програма стручног 
усавршавања, стручне литературе, похађање 
семинара, индивид.рад  на стр.усавршавању, 
сарадња са другим педагозима и стр. 
сарадницима 

/ 

Током године 
Учешће у организованим облицима  сарадње 
стручних сарадника (активи, секције, сусрети 
педагога…) 
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V.14ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 

ЦИЉ 
 
Циљ  терапије коју спроводи логопед је унапређење свих аспеката комуникације код деце са говорним 
и/или језичким поремећајима, поштујући специфичности и снаге сваког детета. Поремећај говора се 
односи на проблем са  производњом звукова, док се језички поремећај односи на тешкоће разумевања 
или састављања речи у сврху комуникације. 
 
ЗАДАЦИ НЕПОСРЕДНОГ РАДА ЛОГОПЕДА СА ДЕЦОМ У НАШОЈ ШКОЛИ СУ РАД НА: 
-Производњи звука 
- Стимулацији говорно-језичког развоја 
-Разумевању говора, 
-Изражавању,  
-Корекцији поремећене функције читања и писања ученика, 
-Социјалној употреби језика 
-Развоју способности и вештина планирања и организовање рада; 
-Развоју способности вољног управљања пажњом, регулисања темпа рада и усклађивања  
властитог  рада са радом групе; 
- Формирању вештина самоконтроле; 
- Развоју комуникацијских вештина и њихова примена у учењу; 
- Повећању мотивације и савладавање тешкоћа у учењу; 
- Развоју рефлексије у процесу учења; 
 
Третман треба да буде примењиван и реализован кроз практична искуства у животу детета, треба да 
подстакне спонтану комуникацију. Било које комуникацијске вештине на учење током логопедског 
третмана треба да буду генерализоване и зато је потребно да се програм примењује на различитим 
местима са различитим људима кроз наставне и ваннаставне активности. 
Поред корекције и употребе говора, терапија може да садржи знаковни језик и употребу симбола-
слика. Сам логопедски третман спроводи се индивидуално. Понекад се може радити и са групом деце 
сличних поремећаја уколико тај начин рада стимулише дете и одговара му. 
 
Поред непосредног рада задаци логопеда-индивидуалног наставника се реализују и кроз друге 
области које су приказане у табели. 
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ОБЛАСТИ РАДА 
 

САДРЖАЈИ  РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

ИСХОДИ 

ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊ
Е ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 
РАДА 

-учествовање у изради планских докумената 

установе-

годишњегпланарадаСтручногактивазаразвој

нопланирање.. 

АВГУСТ, 

СЕПТЕМБАР 

Израђен 

годишњи план 

рада Стручног 

актива за 

развојно 

планирање као и  

акциони план за 

ГПРШ 

-припремање годишњег програма рада и 

месечних планова рада логопеда, као и 

полугодишњег извештаја о раду 

Израђен 

годишњи 

програм рада и 

месечни 

планови као и 

извештај о раду 

 -израда индивидуалног образовног плана за  

ученике, 

Израђени ИОП-

и,  

РАД СА 
НАСТАВНИЦИМ
А  

-пружање  помоћи  и подршке  

наставницима  у раду са децом, који имају 

тешкоће на неком од нивоа вербалне и 

невербалне комуникације, 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Континуирана 

сарадња са 

наставницима од 

1-4 разреда  

-сарадња са наставницима при изради 

дидактичког материјала, 

Израђени 

дидактички 

материјали 

-реализација саветодавних активности у 

оквиру мобилног тима 

Реализоване 

саветодавне 

активности које 

су евидентиране 

у обрасцу 3 

РАД СА ДЕЦОМ, 
ОДНОСНО 
УЧЕНИЦИМА 

индивидуални 

облик рада 

-прикупљање  и обрада података о деци  у 

сарадњи са родитељима, наставницима 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Предати 

упитници 

родитељима и 

попуњени у 

области 

комуникације, 

социјалних 

вештина, 

сензорних 

специфичности 

и начина учења 

- програм опсервације деце са проблемима у 

комуникацији, 

Израђена 

процена  

- планирање третмана,  Дефинисани 

термини 

третмана 

-рад на побољшању комуникацијских Побољшане 
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вештина ученика комуникацијске 

вештине у 

складу са 

могућностима 

детета 

( начинима) 

-рад са децом која имају тешкоћа у 

савлађивању процеса читања, писања и 

рачунања, која због субјективних 

неурофизиолошких, аудиовизуелних, 

перцептивних, визуелних и емоционалних 

сметњи не одговарају захтевима наставе и 

поред посебног ангажовања наставника и 

породице, 

Савладане 
технике читања, 
писања и 
рачунања у 
складу са 
способностима 
ученика 
 

-припремање текстова, речи, сликовног, 

сензомоторног и дидактичког материјала, 

ЦД-а 

Припремљени 

текстови, 

дидактички 

материјали,  

речи-

пластифициран

е 

- израда индивидуалних наставних листића 

и материјала за рад са ученицима 

Израђени 

наставни  

листићи, слике 

- послови и задаци који нису предвиђени, а 

потребно их је извршавати за добробит деце 

Реализовани 

одласци са 

ученицима и 

наставницима 

као подршка у 

оквиру 

ваннаставних 

активности; 

Реализована 

присуства на 

часу као 

подршка у 

учењу 

 

РАД СА 
РОДИТЕЉИМА, 
СТАРАТЕЉИМА, 
ВАСПИТАЧИМА 

-упознавање родитеља, односно старатеља о 

раду логопеда са децом, односно ученицима 

на објективан и њима разумљив и примерен 

начин  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Родитељи 

упознати са 

начином рада 

логопеда 
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-пружање подршке родитељима у 

препознавању и разумевању 

комуникацијских проблема деце, односно 

ученика, 

Пружена 

подршка кроз 

саветодавни рад 

у оквиру 

термина 

отворених врата 

-оснаживање родитеља, односно старатеља у 

области развоја говорно-језичких и 

комуникативних способности  ученика, 

Родитељ 

примењује 

предложене 

стратегије у 

области 

социјалне 

комуникације  

-информисање  родитеља о напредовању 

ученика на третману, 

Родитељ 

информисан у 

термину 

отворених врата 

-сарадња са родитељима и подстицање истих  

на учествовање у изради индивидуалног 

образовног плана 

Израђен ИОП у 

сарадњи са 

родитељима 

РАД СА 
ДИРЕКТОРОМ,  
СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА
, ПРАТИОЦИМА 
УЧЕНИКА 

-рад и радне задатке логопед остварује и 

изводи индивидуално, у стручним тимовима 

и у сарадњи са стручним сарадницимаи 

пратиоцем ученика, 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Континуирана 

сарадња са 

директором и 

ПП службом 

-сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми извештаја, 

планова, програма, пројеката, распореда 

рада и слично, 

Боља сарадња и 

координација и 

рад на 

плановима, 

извештајима , 

пројектима  

-сарадња са директором, стручним 

сарадницима, пратиоцем детета на 

координацији активности у пружању 

подршке ученицима у оквиру Мобилног 

тима 

Свеобухватнији 

заједнички 

приступ 

проблему ради 

подршке и 

добробити 

ученика 

-сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању и решавању 

специфичних проблема и потреба установе 

Боља сарадња и 

координација и 

радна 

дефинисању 

потреба школе и 

решавању 

евентуалних 

проблема 

РАД У 
СТРУЧНИМ 

-учествовање  у раду Стручног већa за 

области предмета-вештина 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

Континуирана 
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ОРГАНИМА И 
ТИМОВИМА 

- учествовање  у раду  Педагошког 

колегијума 

сарадња и 

информисаност 

свих учесника о 

раду и праћење 

постигнућа 

ученика 

 

унапређење 

образовне 

праксе и 

укљученост у 

рад на решавању 

постављених 

задатака 

-рад у Мобилном тиму 

-учествовање  у раду Стручног актива за 

развојно планирање, тима за 

самовредновање, тима за инклузивно 

образовање и тима за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе 

-сарадња и размењивање  информација са  

стручним  сарадницима (психолог, педагог) 

и учествовање у унапређивању образовне 

праксе, 

-информисање стручних органа о праћењу 

постигнућа ученика  из домена рада 

логопеда 

-предавања на тему комуникацијских  

проблема и стратегија у раду 

Април Реализовано 

предавање или 

приказ 

конференција 

САРАДЊА СА 
НАДЛЕЖНИМ 
УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈА
МА, 
УДРУЖЕЊИМА 
И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 
 

-сарадња са другим образовним, 

здравственим, социјалним установама 

(школама, општином, министарством и др.) 

значајним за остваривање циљева образовно-

васпитног рада, 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Боља сарадња у 

остваривању 

васпитно-

образовног рада 

и добробити 

ученика 

-сарадња са локалном самоуправом кроз 

учешће у ИРК и широм друштвеном 

средином ради остваривања циљева 

образовно-васпитног рада и добробити 

ученика. 

ВОЂЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ, 
ПРИПРЕМА ЗА 
РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

 

- вођење дневник рада логопеда ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Сви подаци о 

ученику  

прикупљени, 

свакодневно 

евидентирани и 

заштићени  

-вођење  евиденције о раду  са сваким 

учеником – евидентирање постигнућа за 

сваког ученика - описно праћење и 

вредновање напретка код сваког детета 

 

-писање процене и специфичности у 

комуникацији  за сваког ученика на почетку 

укључивања у третман  

-вођење евиденције о сарадњи са 

родитељима, наставницима и другим 

сарадницима 

Евидентирано у 

дневнику рада 
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-анализа рада логопеда након првог 

полугодишта-извештај о раду логопеда 

Израђен 

извештај и 

прослеђен 

руководиоцу 

Стручног већa за 

области 

предмета-

вештина 

-анализа рада на крају школске године- 

извештај  о раду логопеда 

-анализа напредовања за сваког 

ученикаобухваћеног логопедским третманом  

након завршетка  вежби,  на крају школске 

године 

Израђен 

извештај о 

сваком ученику 

појединачно 

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

-стручно усавршавање праћењем стручне 

литературе, учествовањем  у активностима 

струковног удружења, похађање 

акредитованих семинара, симпозијума, 

конференција и других стручних скупова,  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Реализована 

учешћа у 

различитим 

видовима 

стручног 

усавршавања и 

евидентирана у 

Портфолију  

-учествовање у организованим облицима 

размене искуства и сарадње са другим 

стручним сарадницима дефектолозима и 

логопедима. 
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ТЕМЕ ЦИЉ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

ЛОГОПЕДА 

СРЕДСТВА, 

МЕТОДЕ 

ПРАЋЕЊЕ 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

1.Утврђивање 

говорно језичког 

статуса(логопедска 

процена) 

 

 

-стицање слике о 

степену говорно-

језичке 

развијености 

(сваког говорног 

модалитета 

појединачно), 

нивоу 

психофизиолошке 

основе за говор и 

врсти и интезитету 

поремећаја ради 

планирања 

адекватних 

говорних вежби/ 

Утврђивање 

говорног и 

сензорног статуса 

Процена ученика 

батеријом 

логопедских и 

сензорних скала 

Одговара, 

црта, пише, 

понавља, 

попуњава, 

описује, прича, 

чита, 

препознаје, 

именује, 

показује 

Испитује, 

усмерава, 

упућује, показује, 

припрема, задаје, 

диктира, 

објашњава, 

уписује 

Логопедске скале, 

скале за сензорну 

процену, 

слике, играчке, 

текстови, 

 -Музички 

иструменти-гонг, 

синтисајзер, 

бубњеви, 

 справе,  

Вербална, 

дијалошка 

Демонстра- 

тивна 

Интерактивна 

 

Утврђивање 

логопедске 

процене 

 

2.Развој Побољшање 
Развијање 

Разуме, бира, Показује, нуди Демонстра- Посматрање 
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психофизиолошке 

основе за говор, 

читање и писање 

 

психофизиоло 

шке основе за 

говор 

 

 

способности за 

интеграцију 

сензорних утисака 

кроз елементарне 

вежбе из визуелне, 

аудитивне и 

тактилне 

перцепције. 

 

Развијање 

унутрашњег говора 

 

повезује, 

замењује, 

допуњава, 

показује, 

описује, прича, 

чује, издваја, 

пише, чита, 

препричава, 

дише, 

успорава,  

Пева 

свира 

изборе, 

објашњава, 

саветује, 

усмерава, 

упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише, 

задаје, 

наглашава, 

распевава, 

прилагођава 

тивна 

Вербална 

Интерактивна 

Мултисензорна 

Песмице 

-Бројалице 

-Брзалице 

-Музички 

иструменти-гонг, 

синтисајзер, 

бубњеви 

-Играчке 

-Предмети из 

окружења 

-Слике  

-Цртежи 

-CD-oви и CD 

плејер 

-таблет рачунар 

Продукти дечијих 

активности 

Разговори 

Задовоњство 

ученика 

Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 

животу 
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-компјутер 

2.1.Вежбе за развој 

аудитивне 

перцепције, 

дискриминације 

 и  

меморије 

-дискриминација 

звукова и гласова и 

меморисање истих 

-слушање и 

локализација 

извора звука 

-селектовање 

пријатних и 

непријатних 

звукова 

-правилно 

изговарање 

гласове 

-  анализа и 

синтеза говора, 

речи, гласова 

- меморисање 

вербалне 

информације и 

саопштавање 

-Унапредити 

аудитивну 

осетљивост 

-Развити способност 

слушања и 

локализовања 

извора дражи 

-Развити способност 

препознавања 

интензитета и тона 

звука 

-Развити способност 

свесног усмеравања 

слушне пажње и 

селекције пријатних 

и непријатних 

звукова 

-слуша звукова 

из околине 

(прво познатих 

детету, а потом 

и непознатих) 

-слуша 

различите 

врсте музике 

-свира гонг и 

друге 

инструменте –

бубњеве , 

клавијатуру, 

тарабуку исл 

-производи и 

препознаје 

звукове које 

производе 

различити 

материјали 

-слуша и 

препознаје 

Показује, нуди 

изборе, 

објашњава, 

саветује, 

усмерава, 

упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, свира 

мотивише 

 

Демонстра- 

тивна 

Вербална 

Интерактивна 

Мултисензoрна 

Песмице 

-Бројалице 

-Музички 

иструменти-гонг, 

синтисајзер, 

бубњеви 

-Играчке 

-Предмети из 

окружења 

-Слике  

-Цртежи 

-CD-oви и CD 

плејер 

Посматрање 

-Процена 

нивоа 

разумевања 

-Процена  

нивоа 

комуникативности 

-Продукти  

ученика 
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звукове из 

окружења-

бушилица, 

грмљавина, 

гужва на 

улици 

-таблет рачунар 

-компјутер 

 

2.2 Вежбе за развој 

визуалне перцепције, 

дискриминације и  

меморије 

дискриминација 

облика, боја, 

величина и 

меморисање истих 

- успостављање 

визуо-моторна 

контроле 

Отклоњање свих 

ометајућих 

фактора који 

негативно утичу 

на визуелну 

перцепцију 

Вид се користи за 

стицање нових 

знања 

Створити услове за 

што адекватније 

визуелно 

функционисање  

Развити способност 

визуелне 

перцепције и 

визуелне 

ефикасности 

Успоставити 

координацију око-

рука и визуо-

моторну контролу  

бира 

Прати 

светлосне 

изворе у 

простору и на 

таблет 

рачунару 

Визуелно 

уочава исто на 

исто па 

различито, 

препознаје и  

именује слике 

бића или 

предмета 

Игра меморије 

-црта, боји 

Показује, нуди 

изборе, 

објашњава, 

саветује, 

усмерава, 

упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

 

Предмети и модели 

и свакодневног 

живота 

Различите врсте 

осветљења и 

одговарајућа 

оптичка помагала 

Огледало 

илустрације, 

цртежи, 

фотографије 

Бојанке, боцкалице, 

рол бол лопте, гонг, 

таблет, робот 

 

-Демонстра- 

тивна 

Посматрање 

-Продукти дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовоњство 

ученика 

-Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 

животу 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

118 
 

визуо-моторна 

контрола 

активности доводи 

до свесних и 

примерених 

реакција на 

стимулус 

-ниже перле, 

прави низове 

по моделу  или 

по схеми  

Игра се  са рол 

болом, 

визелним 

тубама и 

играчкама , 

свира на гонгу 

-Вербална 

-Интерактивна 

-Мултисензорна 

2.3 Вежбе за развој  

кинестетичких и  

тактилних осета и 

кинестетичког и 

тактилног памћења 

 

успостављена 

адекватна реакција 

на тактилне дражи 

из околине 

развијање 

способности 

локализовања и 

препознавања 

дражи 

развијење 

способности 

тактилног 

препознавања и 

Израда слова, 

бројева, појмова 

различите текстуре, 

материјала, облика, 

топлоте, израда 

макета, тактилних 

слика, именовање, 

издвајање, 

груписање, 

постављање 

асоцијације 

стимулисати развој 

тактилног 

Додирује, 

бира, описује, 

издваја, 

групише, 

повезује, 

препознаје, 

асоцира, свира 

гонг 

Показује, нуди 

изборе, 

објашњава, 

усмерава, 

упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише, 

прилагођава 

врши разне врсте 

притискања тела 

Предмети из 

окружења 

различитих ивица, 

облика и величина, 

предмети и 

материјали 

различитих 

површина 

-гонг 

-робот 

Демонстра- 

тивна 

-Вербална 

-Интерактивна 

Посматрање 

-Продукти дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовоњство 

ученика 

-Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 

животу 
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именовања ствари 

из околине 

препознавање 

околине 

материјала, слова, 

бројева, линеација, 

облика, предмета, 

топло-хладно, 

глатко храпаво, 

грубо неравно 

 

сензибилитета 

употребом 

различитих 

материјала 

развити способност 

дискриминације 

дражи по 

локалитету и 

интензитету 

Развити способност 

тактилног 

препознавања 

ствари и бића из 

околине 

детета 

(„сендвич“, или 

„палачинка“) 

масира (уљем, 

жицом, лоптом, 

четком) 

игра се у песку 

са дететом, 

меканим 

лоптицама,  

пиринчу, 

пинартом, 

лоптицама, 

куглицама... 

игра се са водом 

обликује 

пластелин и 

сличне 

еластичне 

материјале 

показује 

различите врсте 

материјала 

користити 

-Мултисензорна 
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различите врсте 

и изворе 

вибрација 

усмерава дете на 

ходање на 

тактилним 

плочама 

 

2.4 Вежбе перцепције 

просторних односа ( 

са препознавањем 

вербално 

дефинисаних 

појмова:  

горе-доле, на-у, 

испред-иза, 

 испод-изнад  и 

временске ор 

јентације 

 

- схватање 

просторне и 

временске 

категорије и 

коришћење истих 

 

сналажење и 

орјентисање у 

простору, свесци 

Разликовање 

појмова лево-десно, 

горе-доле, напред-

назад 

Разуме, уочава, 

бира 

Показује 

свира 

Показује,  

нуди изборе, 

објашњава, 

усмерава, 

упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

Слике, свеска, 

облици, предмети.  

Музички 

иструменти 

-Играчке 

-Предмети из 

окружења 

-Слике  

-Цртежи 

--таблет рачунар 

-компјутер 

Вербална, описна, 

демонстративна, 

илустративна 

Посматрање 

-Продукти дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовоњство 

ученика 

-Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 

животу 
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2.5 Вежбе моторике 

говорних органа 

 

овладавање 

вољним 

усмереним 

покретима језика и 

усана 

Развијање свести о 

сопственом телу и 

успостављање 

адекватног 

мишићног тонуса 

потребног за 

извршавање 

вољних радњи 

организовати 

активности 

усмерене на 

познавање 

сопственог тела 

 

Разликује, 

понавља, 

изговара, 

имитира, 

именује, 

описује, прича 

свира 

Показује,  

објашњава, 

саветује, упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

Пиштаљке, 

свеће, цевћи- 

це, шибице, 

балони,усна 

хармоника,  храна 

различите тврдоће 

 

 

Посматрање 

-Продукти дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовоњство 

ученика 

-Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 

животу 

2.6. Меморисање 

графичких  

симбола и словног 

низа 

Унапређивање 

перцепције и 

меморисање 

симбола и словног 

низа 

дводимензионално 

представљених. 

Развијање 

систематичност у 

посматрању. 

 -спаривања 

дводимензионалних 

приказа. 

-перцепција и 

меморисање истог 

-перцепција и 

меморисање 

различитог 

- перцепција 

непотпуних цртежа.  

Посматра, 

бира, 

размишља, 

одговара, 

закључује, 

прати,  

скенира, памти 

ради на 

Показује, нуди 

изборе, 

објашњава, 

описује, 

уопштава, 

усмерава, 

мотивише, 

коригује, пита, 

прилагођава 

Илустрације, 

цртежи, слике, 

мапе, фотографије, 

рачунар, таблет, 

слагалице, 

друштвене игре, 

едукативне игрице 

на рачунару. 

Монолошка, 

Посматрање 

-Продукти дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовољство 

ученика 

-Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

122 
 

Конкретизовање 

појмова и 

представа. 

Обогаћивање 

речника. 

-именовање цртежа. 

-именовање 

фотографија.  

-перцепција 

структуре. 

 -перцепција израза 

лица на 

фотографијама.   

таблету дијалошка, 

илустративна, 

демонстративна, 

интерактивна. 

животу 

3.Аугментативна и 

алтернативна 

комуникација 

 

 - Развој свести 

о себи 

-Развој свести 

о другима 

-Перцепција и  

разумевање 

окружења 

Социјализација 

-Препознавање 

личних жеља, 

потреба и емоција 

-Емоцијални развој 

-Развој 

способности 

Прилагођавање 

наставног садржаја 

алтернативним 

видовима 

комуникације, 

повезивање 

ситуационих 

симбола, израда 

визуелних 

апликација, 

визуелних сличица, 

симбола, 

Разликује, 

бира, повезује, 

чита, одговара, 

показује 

осећања, 

исказује 

потребе, жеље, 

разуме, 

допуњава 

свира 

Показује, нуди 

изборе, 

објашњава, 

саветује, упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

вербална 

-невербална 

-визуелна 

-имитација 

Демонстрација 

-социјалне приче 

-причање прича 

-читање књига 

-драматизација 

-игра 

-интерактиван 

рад 

-израда индиви 

дуалних сред- 

става за кому- 

Посматрање 

-Процена 

нивоа 

разумевања 

-Процена  

нивоиа 

комуникативности 

-Продукти  

ученика 
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Комуникације и 

олакшана 

комуникација 

никацију 

-PECCS 

 ABA 

-Ловас 

програм,дискретно 

учење 

-потпомогнуто 

учење 

- Brain Gym 

-Натуралистичко 

учење 

-Музички 

иструменти-гонг, 

синтисајзер, 

бубњеви 

- Мултисензорна 

гест 

-слике 

-играчке  

-предмети 

-природни 

материјали 

--избор песама 
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-креативни рад 

-рад на компјутеру 

и таблет рачунару 

-асистивна 

технологија 

робот 

4.Развој унутрашњег 

говора 

-Развијање потребе 

за комуникацијом 

-Употреба 

разумљивог и 

правилногначина 

саопштавања 

порука, жеља и 

идеја  у 

свакодневном 

животу 

Развој речника и 

семантике 

Развој  синтаксе т 

Схватање, памћење 

и извршавање 

вербалних налога 

Провера познавања 

слова, читања и 

писања 

 

Разуме, бира, 

уочава, 

показује 

Показује, нуди 

изборе, 

објашњава, 

саветује, упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

 

Играчке 

-Слике 

-Текстови 

-Цртежи 

-Предмети из 

непосредне 

околине 

-Илустрације 

-робот 

CD-ови са дечијим 

песмицама, кратки 

текстови песмице, 

илустрације, 

модели, 

-Вербална 

-Интерактивна 

-Метода читања 

Посматрање 

-Процена 

нивоа 

разумевања 

-Процена  

нивоиа 

комуникативности 

-Продукти  

ученика 
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-Метода писања 

-Демонстративна 

- Мултисензорна 

5. Развијање и 

корекција фонетске 

стране говора, 

формирање 

правилног изговора 

 

-Правилнији  

изговор гласова 

-Правилнији 

изговор речи, 

фраза и примена 

у свакодневном 

животу 

Разликовање и 

дискриминација 

гласова, правилан 

изговор гласаова у 

свим положајима у 

речима и 

реченицама 

Разуме, 

препознаје, 

повезује, 

показује, 

замењује, 

допуњава,  

чита, прича 

Објашњава,  

упућује, 

објашњава, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

Сликовнице, 

песмице, слике, 

приче. 

Вербална, 

дијалошка, 

инструктивна, 

описна 

-Посматрање 

-Продукти дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовољство 

ученика 

-Коришћење 

овладаног у 

свакодневном 

животу 

6. Развој активног 

говора 

 

-Спонтана 

употреба говора 

-Употреба разних 

врста речи 

-Коришћење 

ситуационог 

говора 

-Одговарање на 

Повезује гласове у 

реч 

Допуњавање 

реченица, 

описивање слике, 

прича по сликама, 

препричавање 

догађаја и приче, 

самостално 

Разуме, бира, 

повезује, 

показује, куца 

на компјутеру, 

замењује, 

допуњава, 

описује,  

одговара на 

питања 

Задаје, нуди 

изборе, 

наглашава, 

упућује, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

-Слике 

-Играчке 

-Кратки текстови 

-Песмице 

-Предмети и појаве 

из околине 

-робот 

-Вербална, описна, 

-Посматрање 

-Продукти 

дечијих 

активности 

-Разговори 

-Задовољства 

ученика  

-Коришћење 

овладаног у  
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питања 

наставника 

-Препричавање 

текста по сликама 

или деловима 

-Преписивање и 

писање кратких 

речи 

причање стављањем 

одговора на 

схему са 

питањима, 

демонстративна, 

илустративна, 

дијалошка 

свакодневном 

животу 

 

7.Описмењавање 

 

-Усвајање 

графичких 

симбола 

-Савлађивање 

фонематске 

анализе и синтезе 

-Савлађивање 

технике читања и 

писања 

Допуњавање 

реченица, 

одговарање на 

питања, 

препричавање 

догађаја и приче 

именује, бира, 

описује, 

прича,чита, 

одговара на 

питања 

стављањем 

одговора на 

схему са 

питањима, 

црта по 

моделу, 

доцртава, лепи 

тачну реч, 

допуњује 

Задаје, нуди 

изборе, 

наглашава, 

упућује, 

коригује, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

Словарица 

-Модели слова 

-Текстови 

-Песмице 

-Коцке 

-Разни предмети 

-Играчке 

-Пластелин 

Компјутер 

-таблет рачунар 

-Вербална 

-Интерактивна 

-Метода читања 

Посматрање 

-Разговори 

-Задовољство 

ученика у раду 
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реченицу 

сликом речи, 

повезује, црта 

показује, куца 

на компјутеру 

-Метода писања 

-Метода цртања 

- Мултисензорна 

8 .Подршка у настави Разумевање, 

повезивање, 

допуњавање, 

описивање, 

препричавање, 

причање, 

издвајање, писање, 

читање, решавање 

јединице, усвајање 

знања, разумевање 

наученог, 

продукција 

Израда наставних 

листића у форми 

текста, текста са 

илустрацијама, 

илустрација, 

математичко-

логичких задатака, 

графемско-

фонемске 

конверзије 

Разуме, бира, 

повезује, 

замењује, 

допуњава, 

описује, 

препричава, 

прича, издваја, 

пише, чита, 

решава 

Показује, 

објашњава, 

саветује, упућује, 

коригује, 

помаже, 

подстиче, 

мотивише 

прилагођава 

Папир А3,А4 

формат, 

фломастери, 

бојице, текстови, 

таблет, 

пластифицирани 

материјали слике, 

свеска, књиге. 

Вербална, 

дијалошка, 

инструктивна 

Посматрање 

-Разговори 

-Задовољство 

ученика у раду 
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V.15 ПЛАН РАДА РЕЕДУКАТОРА  ПСИХОМОТОРИКЕ 

ЦИЉ- допринети отклањању или ублажавању специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или 
више области сензомоторног или психофизичког понашања ученика и омогућити им даље успешније 
учење  и  развој. 
 
ЗАДАЦИ: 

 Допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства,  способности опажања 
и бољем сналажењу ученика у његовој средини; 

 Развијање моторике- моторичких вештина и спретности при кретању,манипулисању и 
координирању покрета,њиховој контроли, брзини,тачности и равнотежи; 

 Развијање говора и језика,когнитивних функција; 

 Припремање ученика и олакшавање њиховог учења почетком писања, читања и сличних 
захтева у другим областима школског учења и допринос постизања успеха у школи. 

Укупан број часова: 792
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ЦИЉ ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ,СРЕДСТВА, 

АКТИВНОСТИ 

Проценити 
психомоторни статус 
ученика и евентуалне 
потешкоће у обради 
сензорних 
информација. На 
основу тога израдити 
индивидуални 
програм вежби. 
Подстицати развој 
сазревања 
психомоторних шема 
и кориговати 
сензорне потешкоће. 
Рехабилитација 
успорености или 
дисхармоничности 
сазревања сазнајних 
функција. 
Подстицати 
целокупан развој 
личности. 
Припрема ученика за 
педагошки рад. 

Планирање и програмирање 
васпитно-образовног рада 

Израдити планска 
документа школе, личне 
планове и програме 
корективно-
стимулативног рада и 
ИОП-а. 
Одабрати адекватна 
наставна средства и 
методе рада. 

Израђена планска 
документа школе, 
планови корективно-
стимулативног рада и 
ИОП. 
Употреба адекватних 
наставних средстава и 
метода у настави. 

Израда планских докумената 
школе, годишњег програма и 
оперативних планова.  
 избор и израда дидактичког 
материјала. Планирање 
методолошких адаптација. 
Израда ИОП-а и учествовање 
у састанцима тимова за 
додатну подршку, размена 
мишљења са колегама.  

Праћење и вредновање 
васпитно-образовног рада 

Вредновати примењене 
мере  ИОП-а. 
Проценити усклађеност  
програмских захтева за 
рад са ученицима. 

Примена адекватних 
мера индивидуализације 
и спровођење ИОП-а. 
Усклађени  програмски 
захтеви за рад са 
ученицима . 

Учествовање у праћењу и 
вредновању примене мера 
индивидуализацијеи ИОП-а. 
Праћење усклађености 
програмских захтева за рад са 
ученицима. 

Рад са наставницима и 
родитељима. 

Израдити адекватан ИОП. 
Прилагодити наставни 
процес потребама ученика 
( методе, средства, 
околину...). 
Проценити потребу за 
коришћење асистивне 
технологије и одабир 
одговарајућих средстава 
асистивне технологије. 

Израђени ИОП-и за 
ученике. 
Простор, наставна 
средства и методе 
прилагођени потребама 
ученика. 
Адекватна процена и 
адекватан третман. 

Учествовање у планирању и 
изради ИОП-а. 
Пружање стручне подршке у 
одабиру и адекватном 
коришћењу адаптираних 
специфичних метода рада и 
наставних средстава. 
Пружање подршке 
наставницима при 
прилагођавању дидактичког 
материјала, простора, 
намештаја и околине 
потребама и могућностима 
ученика. 
 

Рад са ученицима: Утврдити психомоторни и Дефинисан  
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ЦИЉ ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ,СРЕДСТВА, 

АКТИВНОСТИ 

Дијагностика:  разговор са 
родитељима и попуњавање 
листе за сензорну осетљивост. 
Процена ученика у сензорној 
соби, процена нивоа 
организованости 
психомоторике.  
Индивидуална планирања. 
Програм вежби усмерених на 
унапређење психомоторног 
статуса ученика у циљу 
ублажавања или отклањања 
последица изазваних 
тешкоћама у развоју.Програм 
Активности за сензорну 
интеграцију. 
Индивидуална подршка 
ученицима у области 
понашања, учења и 
социјалних вештина. 

сензорни статус ученика. 
Одредити адекватан 
програм индивидуалних 
вежби. 
Континуирано 
спроводити предвиђени 
програм вежби. 
Проценити  могућност 
остваривања корелације 
реедукације 
психомоторике са 
наставним предметима у 
циљу прилагођавања 
наставног процеса психо-
физичким особеностима и 
способностима ученика. 
Омогућити ученицима да 
у посебним условима 
усвоје знања или изразе 
усвојена знања, мисли и 
осећања.. 

психомоторни и 
сензорни статус ученика 
и одређен програм 
индивидуалних вежби. 
Ученик активно 
учествује у извођењу 
предвиђеног програма 
вежби. 
Створени услови 
потпуне 
индивидуализације у 
приступу усвајања и 
провере знања. 

Пружање помоћи и подршке 
ученицима . 
Израда индивидуалних 
програма корективно-
стимулативних вежби. 
Индивидуални корективни 
рад у циљу превазилажења 
постојећих сметњи кроз 
оснаживање и развој 
преосталих способности. 
Методе: дијалошка, 
илустративна, 
демонстративна. 
Средства: предмети из 
свакодневног живота, модели,  
слагалице, боцкалице, 
рачунар, огледало, лопте 
различитих облика, боја и 
текстура, струњаче,  
графомоторне схеме, водене 
лампе у боји, визуелни 
стимулатори, ротациона 
љуљашка, скејтборд, 
штуле,тактилни 
стимулатори,,музички 
инструменти, вреће са 
тежином од пола килограма и 
килограм ,вестибуларни 
стимулатори и др. 

Рад са родитељима или 
старатељима 

Успоставити сарадњу са 
родитељима или 
старатељима. 
Помоћи родитељима да 
разумеју и прихвате 

Успостављена сарадња са 
родитељима или 
старатељима. 
Родитељи/старатељи 
постају партнери у раду 

Саветодавни рад са 
родитељима или 
старатељима. 
Сарадња са родитељима или 
старатељима на пружању 
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ЦИЉ ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ,СРЕДСТВА, 

АКТИВНОСТИ 

развојне проблеме 
ученика. 
Обучити 
родитеље/старатеље да на 
адекватан подрже 
ученике. 
Информисати родитеље о 
раду и напретку ученика. 

са ученицима. 
Родитељи адекватно 
пружају  додатну 
подршку ученицима. 
Родитељи/старатељи су 
упознати са свим 
облицима рада у школи 
са учеником. 

подршке ученицима. 
Подршка родитељима да 
препознају и разумеју 
развојне потребе ученика. 
Информисање родитеља о 
напредовању деце на 
индивидуалном третману. 

Рад са директором, стручним 
сарадницима и наставницима. 

 
Прилагодити школски 
простор потребама и 
могућностима ученика. 
Унапредити рад школе 

Континуиран и 
координисан рад свих 
шланова тима у раду са 
ученицима који раде по 
ИОП-у. 
Простор и опрема школе 
прилагођени потребама 
ученика. 

Координација и извођење 
активности у пружању 
подршке ученицима који 
раде по ИОП-у. 
Сарадња са директором и 
стручним сарадницима у 
адаптацији школског 
простора. 
Сарадња са директором и  
сарадницима. на раној 
детекцији и решавању 
специфичних проблема и 
потреба установе. 

Рад у стручним органима и 
тимовима 

Тимски пратити развој и 
напредовање ученика. 
Извештавати чланове 
других тимова о свом раду 
и координисати рад са 
другим члановима тимова. 

Координисан рад свих 
чланова тимова. 
Систематско праћење 
рада и напредовања 
ученика. 

Учествовање у раду 
наставничког већа и 
одељенских већа. 
Учествовање у раду тимова 
установе. 

Додатна подршка: 
- Ученицима 
-Наставницима  
-Родитељима 

Пружити подршку кроз 
саветодавни рад са 
родитељима или 
наставницима, или 
непосредни рад са 
ученицима 

Адекватано саветовање  
у вези са начинима рада 
и применом 
прилагођених садржаја и 
средстава и непосредни 
корективно- 
стимулативни рад са 

Сарадња са школама у оквиру 
мобилног тима, организовање 
састанака по потреби, 
разговори са наставницима, 
васпитачима, стручним 
сарадницима, 
родитељима/старатељима и 
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ЦИЉ ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ,СРЕДСТВА, 

АКТИВНОСТИ 

ученицима у  установи 
или ван ње. 

непосредан рад са децом по 
индивидуално прилагођеним 
програмима. 

Сарадња са надлежним 
установама, организацијама и 
јединицом локале самоуправе 

Успоставити сарадњу са 
другим институцијама у 
циљу стварања потпуне и 
адекватне слике стања и 
могућности ученика. 
Пружање саветодавне 
помоћи другим школама и 
могућност коришћења 
простора, средстава и 
технологија. простора и 
средстава. 

Успостављена сарадња са  
школама, домовима 
здравља, 
саветовалиштима, 
центрима за социјални 
рад, факултетима, 
институтима и другим 
референтним 
установама. 
 

Сарадња са школама,  
факултетима, институтима и 
другим референтним 
установама. 
Пружање подршке другим 
школама кроз саветодавни 
рад . 

Вођење евиденције, припрема 
за рад и стручно усавршавање 

Адекватно се припремити 
за рад. 
 
Водити евиденцију о раду. 
Израдити и ажурирати 
лични портфолио. 
Усавршавати и 
надограђивати 
професионално знање. 

Постоји адекватна 
документација о раду и 
ученицима. 
Упознавање са новим 
тенденцијама у 
образовању и васпитању. 

Вођење евиднције о 
сопственом раду. 
Писање извештаја о раду у 
оквиру годишњег извештаја. 
Лични портфолио. 
Припрема за рад.  
Стручно усавршавање 
прађењем стручне 
литературе, акредитованих 
семинара секцијама, 
активима, конгресима,итд. 

* 

ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

Тестирање 

Проценити 
психомоторни 
статус ученика и 
одредити 
одговарајући 

Процена познавања 
топографије тела, 
координације 
покрета, 
просторно-

Слуша, показује, 
учествује у 
разговору, одговара 
на постављене 
налоге. 

Објашњава, показује, 
пита, подстиче, 
охрабрује, бележи, 
посматра. 

Одговарајући тестови ѕа 
процену психомоторног 
статуса ученика.  
Монолошка, дијалошка, 
демонстративна 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

програм вежби. временске 
оријентације. 

Доживљај телесне 
целовитости 

Развити свест о 
сопственом телу. 
Помоћи ученику да 
изгради целовиту 
слику о себи. 
Упознати простор 
око тела, поље 
покрета објективни 
простор и социјално 
поље. 

Вежбе за доживљај 
телесне целовитости 
на нивоу 
топографије тела. 
Доживљај 
гестуалног 
простора. 
Уочавање и 
стабилизовање 
латерализованости. 

Активно учествује, 
слуша, показује,  
извршава 
постављене налоге. 

Објашњава, показује, 
пита, мотивише, 
бележи, посматра. 

Огледало, илустације, 
слагалице, лопте,  тело, 
модели. 
Монолошко-дијалошка, 
демонстративна, 
илустративна. 

Координација 
покрета 

Унапредити општу 
координацију тела и 
екстремитета. 
Побољшати 
координацију 
покрета у целини, 
развити моторну 
спретност. 

Вежбе координације 
горњих 
екстремитета. 
Вежбе координације 
горњих 
екстремитета и 
главе. 
Вежбе координације 
горњих и доњих 
екстремитета. 
Вежбе координације 
тела у целини. 

Понавља задате 
покрете, самостално 
изводи задати 
покрет, слуша, 
прати, поставља 
питања, користи 
одговарајуће 
реквизите. 

Показује, објашњава, 
задаје налоге, коригује, 
помаже у извођењу 
сложенијих покрета, 
посматра. 

Огледало,сопствено тело, 
лопте, илустрације, 
песмице, вијача, канап... 
Демонстративна, вербална, 
интерактивна. 

Уједначавање 
мишићне напетости 
и осамостаљивање 
покрета 

Подстицати развој 
зрелости мишићног 
тонуса што ће 
допринети 
осамостаљивању 
покрета . Развити 
вољну контролу 
различитих 
мишићних група. 

Вежбе покретима из 
рамена. 
Вежбе покретима из 
лакта. 
Вежбе покретима 
шаке. 
Вежбе покретима 
прстију. 

Понавља задате 
покрете, самостално 
изводи задати 
покрет, слуша, 
прати, поставља 
питања, користи 
одговарајуће 
реквизите. 

Показује, објашњава, 
задаје налоге, коригује, 
помаже у извођењу 
сложенијих покрета, 
посматра. 

Огледало,сопствено тело, 
лопте, илустрације, 
шрафови, боцкалице...  
Демонстративна, вербална, 
интерактивна. 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

Оријентација у 
објективном 
простору 

Развити свест о 
простору око тела. 
Уочити просторне  
односе  и 
унапредити 
оријентацију у 
објективном 
простору. 
Развити 
самосталност у 
кретању у познатом 
и непознатом 
простору. 

Вежбе ходања и 
одржавања 
равнотеже при ходу. 
Вежбе за 
одређивање 
положаја тела у 
простору. 
Вежбе кретања у 
објективном 
простору. 
Вежбе оријентације 
тела у простору у 
односу на предмете 
и друге. 
Упоређивање по 
висини, раздаљини. 
Вежбе кретања у 
простору по задатој 
схеми. 

Активно учествује, 
уочава просторне 
односе, оријентише 
се у простору, 
извршава задате 
налоге, упоређује 
предмете и особе по 
висини и даљини, 
креће се по задатој 
схеми. 

Објашњава, 
демонстрира, 
илуструје, задаје 
налоге, прати и 
посматра, мотивише, 
охрабрује. 

Простор учионице и школе, 
илустрације, предмети у 
окружењу, схеме кретања. 
Монолошко-дијалошка, 
демонстративна, 
илустративна. 

Уочавање и 
препознавање 
ритмова 

Уочити различите 
временске квалитете 
и ритмичке делове у 
оквиру ритмичке 
целине. 

Вежбе координације 
покрета уз ритам. 
Ритмичке говорне 
вежбе. 

Уочава ритмичке 
структуре, понавља 
задати ритам, 
уклапа своје 
покрете у одређену 
ритмичку целину. 

Објашњава, задаје 
ритмичке структуре, 
коригује, слуша, 
мотивише. 

Сопствено тело, 
импровизоване удараљке, 
штапићи, разбрајалице, 
песмице. 
Монолошко-дијалошка, 
демонстративна. 

Процена трајања и 
оријентација у 
времену 

Усвојити појам 
времена, квалитет и 
категорије времена. 
Развити временску 
оријентацију. 

Вежбе перцепције 
времена преко 
покрета. 
Вежбе перцепције 
времена кроз час 
реедукације 
психомоторике. 
Животне 

Уочава различите 
квалитете времена, 
одговара, пита, 
оријентише се у 
времену, разуме, 
повезује. 

показује, пита, 
демонстрира, 
илуструје, подстиче. 

Цртежи са приказаним 
временским секвенцама, 
различите илустрације, 
сатови. 
Монолошко-дијалошка, 
демонстративна, 
илустративна, 
интерактивна. 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

135 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

активности и 
перцепција времена. 
Вежбе уочавања 
метричког времена. 
Вежбе за откривање 
доживљеног 
времена. 

Контрола 
импулсивности 

Смањити 
импулсивност и 
напетост. Развити 
способност котроле 
сопственог 
понашања. 

Вежбе контроле 
моторике пред 
огледалом. 
Вежбе контроле 
моторике уз ходање, 
пљескање. 
Релаксација. 

Понавља задате 
покрете, самостално 
изводи задати 
покрет, слуша, 
прати, поставља 
питања. 

Објашњава, показује, 
усмерава, 
демонстрира, 
мотивише. 

Огледало, илустрације, сат, 
песмице, разбрајалице, 
ритмички инструменти, 
струњача. 
Дијалошка, 
демонстративна, 
илустративна, 
интерактивна. 

Сензорна 
интеграција 

Кориговање 
потешкоћа у обради 
сензорних 
информација.  

 Вестибуларно чуло 
Проприоцептивно 
чуло 
Тактилно чуло 
Визуелно чуло 
Аудитивно, 
Олфакторно, чуло 
мириса. 

Активности по 
ИОП-у 

Објашњава, описује, 
усмерава, 
подстиче,демонстрира, 
мотивише. 

Дијалошка, 
демонстративна, 
инерактивна, подстицајна, 
Средства у односу на 
активности по ИОП-у- 
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V.16 ПЛАН РАДА КОРЕКТИВНО-ПРЕВЕНТИВНИХ ВЕЖБИ И ИГАРА 

 

ЦИЉ:  корективно – превентивних вежби и игара је:  превенција и корекција лошег држања тела, 
корекција телесних  деформитета, превенција и корекција моторичких и когнитивних поремећаја, 
јачање физичких способности и општег здравља  ученика, одржавање и повећање обима покрета у 
зглобовима, повећање снаге мишића, координације покрета, брзине покрета, локалне и опште 
издржљивости. 
 
ЗАДАЦИ корективно - превентивних вежби и игара су: 

- Утврђивање деформитета, 
- Кориговање лошег држања тела, 
- Кориговање деформитета, 
- Кориговање моторног развоја, 
- Јачање мускулатуре тела ( леђних и трбушних мишића,мишића доњих и горњих екстремитета, 

мишића стопала), 
- Развој физичких способности ( снаге, брзине, издржљивости,окретности, покретљивости, 

прецизности, координације, издржљивости), 
- Развој радних навика 
- Јачање воље, самодисциплине,самопоуздања,смелости 
- Очување и учвршћивање здравља 
- Стварање хигијенских навика 

 

Тема Циљ Време  

1.Развој и побољшање моторике 
горњих екстремитета 
2.Развој и побољшање моторике 
доњих екстремитета 
3.Развој и побољшање моторике 
тела у целини 
4.Вежбе за корекцију 
постуралног става 

-Повећање моторне способности у 
обављању једноставних задатака 
- Јачање физичког здравља 
- Контрола тела у целини 
-Усвајање делова тела 
-Корекција лошег држања тела и 
превенција деформитета 

Током школске године 

Укупно:     684  часова 
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V I  П Л А Н О В И  Р А Д А  Р У К О В О Д Е Ћ И Х  И  С А В Е Т О Д А В Н И Х  
О Р Г А Н А  Ш К О Л Е  

VI.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Директор школе има утврђене задатке прописане Законом, другим прописима (подзаконским 
актима), статутом, и другим општим актима школе. 
 
У области образовања и васпитања, задаци директора школе су утврђени одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
 
План и програм рада директора школе осим уобичајених задатака који проистичу из сфере 
непосредног образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који се појављују сваке 
школске године. 
 
Основни задатак директора је одговорност за законитост рада целе школе. 
 

Програмски садржај Динамика 

П Р О Г Р А М И Р А Њ Е   

Анализа претходне школске године, мере унапређења рада 
Август 
- Септембар 

Пројектовање Годишњег плана рада школе (делегирање задатака Стручним већима и 
комисијама, иницирање израде распореда часова, учешће у изради пројеката) 

Јун - 
Септембар 

Координација и учешће у изради планова, аката  школе и плана директора 
Јун - 
Септембар 

Сагледавање кадровских ресурса, утврђивање кадровске политике 
Јун - 
Септембар 

Утврђивање финансијског плана школе Јун, Јануар 

О Р Г А Н И З А Т О Р С К А  Ф У Н К Ц И Ј А   

Утврђивање организације рада у школи (израда распореда свих видова наставе у 
школи) и организација рада одређених служби (делегирање задатака секретару школе, 
посебна организација рада помоћно-техничког особља, распоред рада, пријем 
странака, ученика,родитеља...) 

Август - 
Септембар 

Разрада овлашћења свих руководних места у школи, ко и зашта одговара, начин 
праћења и вредновања рада, стандардизација...) 

Август - 
Септембар 

Постављање ефикасније организације рада директора (распоред рада, седнице,  
планирање са стручном службом и стручним сарадницима) 

Септембар - 
Август 

Учешће у пројектовању, изради и дефинисању информационог система школе, 
формирање базе података у функцији ефикаснијег рада школе. 

Септембар - 
Јануар 

Р У К О В О Д Н А  Ф У Н К Ц И Ј А   

Упознавање са прописима на којима се заснива руковођење и управљање школом, 
усаглашавање нормативних аката школе са постојећим законима. 

Септембар - 
Август 

Упознавање личности појединаца, развијање тимског рада 
Септембар - 
Јун 
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Припрема седница стручних и управних органа школе 
Септембар - 
Август 

Планирање радних састанака унапред  
Септембар - 
Август 

Е В А Л У А Т О Р С К А  Ф У Н К Ц И Ј А   

Учешће у изради програма вредновања рада школе и учешће у његовој реализацији 
(израда документације, инструментарија..) 

Септембар - 
Јун 

Организација израде инстументарија за: 
Праћење припремања наставника за наставу 
Сарадњу са родитељима (саветодавни рад, едукаторска функција) 
Стручно усавршавање наставника 
Објективнијег вредновања рада ученика по разредима, усклађеног са стандардима 
школе и исходима 
Праћење и вредновање квалитета наставе и ваннаставних активности 
Праћење,координација и вредновање пројеката који се реализују у школи 
Увид у рад стручних служби школе 
Анализа коришћења савремених дидактичких средставa у настави   
Етос 

Септембар - 
Јун 

П Е Д А Г О Ш К О - И Н С Т Р У К Т И В Н А  Ф У Н К Ц И Ј А   

Указивање педагошко-инструктивне помоћи у фази припремања наставе (израда 
дидактичких материјала, подстицање примене савремених средстава, ИТ  и 
мултимедија) 

Септембар - 
Јун 

Праћење реализације редовне наставе и ваннаставних активности 
Септембар - 
Јун 

Праћење рада стажиста, ментора, организација полагања 
Септембар - 
Јун 

Праћење, аплицирање и реализација  пројеката 
Септембар - 
Јун 

Стварање стручних тимова и иницирање креирања и реализације нових пројеката 
Септембар - 
јун 

Праћење развоја методичке праксе и образовне технологије у свету 
Септембар - 
Јун 

Упознавање са понудом издавачких кућа 
Август - 
Септембар 

О С Т А Л И  П О С Л О В И   

Планирање радних и саветодавних састанака са родитељима, ученицима и 
запосленима 

Септембар - 
Јун 

Планирање и реализација сарадње са локалном заједницом, научним, стручним, 
културним и спортским институцијама, установама и удружењима, активима 

Септембар - 
Август 

Планирање  и реализација сарадње са школама у земљи и иностранству 
Септембар - 
Август 

Сарадња са стручним службама Градског секретаријата за образовање, Министарства Септембар - 
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просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија и другим 
министарствима и секретаријатима, комуналним и инспекцијским службама, локалном 
самуправом и осталим партнерским  институцијама и установама . 

Август 

Сарадња са донаторима и компанијама 
Септембар - 
Август 

Планирање и реализација сарадње са субјектима ради унапређења наставе и рада 
школе  

Септембар - 
Август 

Професионални развој 
Септембар - 
Август 

 

VI.2 ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

А.) Сталне теме за разматрање 

1.  Анализа  остваривања годишњег плана рада школе 

2. Одлучивање о пословању школе и  наменском коришћењу остварених сопствених прихода, у 
складу са законом и финансијским планом школе 

3. Надзор над применом општих аката школе 

4. Праћење техничке и организационе-кадровске спремности школе 
 
Б.) Теме за разматрање по потреби 

1.Расписивање конкурса за попуну упражњених радних места и давање мишљења 
        за избор кандидата; давање мишљења и предлога о избору кандидата за директора школе 

2.Упознавање са Записницима о спроведеним инспекцијским надзорима(редовним и ванредним 
током године) 

3. Предузимање мера за превазилажење уочених проблема у раду школе 

4. Решавање по жалбама радника на одлуке директора школе 

5..Доношење општих аката школе 

 

Meсец Теме за разматрање 

Септембар 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Усвајање извештаја о раду школског одбора у шк.2019/2020  године и 
годишњег плана рада 

 Усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада школе у  

претходној школској години 

 Усвајање Извештаја о раду директора школе 

   •   Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за текућу школску   
годину 

 Разматрање и усвајање Анекса Школског програма 

 Упознавање са организацијом рада школе, исхране ученика, превоза;  

 Именовање чланова стручног актива за ШРП 

 Усвајање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака 

 Усвајање плана стручног усавршавања у школској 2020/2021 

 Анализа приремљености школе за текућу школску годину и предлози за 
унапређење 
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 Текућа питања 

Новембар/Децембар  

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Разматрање предлога пројеката који су приоритетни за школу и 
информисање о пројектима који су реализовани или су у фази реализације  

 Разматрање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-

васпитног рада као и безбедоносних услова ученика. 

 Доношење одлуке о попису за 2020. год. и избор чланова комисије 

 Текућа питања 

Јануар/Фебруар 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Анализа и усвајање извештаја о успеху ученика на крају  првог 
полугодишта шк.2020/2021 године  

 Доношење финансијског плана за 2021.год. 

 Разматрање предлога  за обележавање школске славе Свети Сава 

 Разматрање и усвајање Завршног рачуна за претходну годину 

 Анализа и усвајање извештаја комисије о извршеном годишњем попису и 
отпису материјалних средстава  

 Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора 

 Текућа питања 

Април 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Давање мишљења о кандидатима и доношење одлуке о избору директора 
школе 

Мај 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Разматрање услова за  организацију прославе матурске вечери, Дана школе 
и Дечије олимпијаде 

 Усвајање Извештаја о реализацији наставе у природи ( уколико се 
реализује) 

 Организација завршних испита и активности поводом завршетка 
школовања ученика 8.разреда 

 Текућа питања 

Јун 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Анализа и усвајање извештаја о успеху ученика на крају  другог  полугодишта 
шк.2020/2021 године  

 Усвајање Извештаја о спроведеном самовредновању 

 Усвајање Извештаја о раду стручног актива за развојно планирањеза претходну 
школску годину 

•  Информисање о стручном усавршавању  

 Анализа и усвајање Извештаја о спроведеном  ЗИ 

 Информисање о реализацији Школског програма и разматрање потреба измена и 
допуна кроз Анекс 

 Информисање о пројектима и инвестиционим улагањима у одржавање школског 
објекта 

 Текућа питања 

У току године по 
потреби 

 Разматрање других питања од значаја, а  у складу са потребама школе               

 ( стручних упутстава, препорука, законских и подзаконских аката)  
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VI.3 ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

А) Сталне теме за разматрање 

1. Предлагање мера за унапређивање образовно-васпитног рада 

2. Предлагање намене коришћења средстава остварених, средствима донатора и средстава 
родитеља у посебном фонду школе 

3. Разматрање и праћење услова за рад установе, безбедност и заштиту деце и ученика 

4. Разматрање програма и организовање наставе у природи, односно екскурзија 

5. Разматрање предлога програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 
рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању 

 

Б) Теме за разматрање по потреби 

1. Предлагање мера за превазилажење уочених проблема у школи 

2. Решавање по жалбама родитеља ученика 

3. Сарадња са комисијама и тимовима у школи 

 

Септембар 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Конституисање Савета родитеља ( избор  председника, заменика председника и 
записничара СР) 

  Избор представника родитеља у општински савет родитеља 

 Усвајање предлога годишњег плана рада СР 

 Разматрање Извештаја о о реализацији ГПРШ  у протеклој школској години  

 Разматрање  Извештаја о раду директора 

 Информисање о Годишњем плану рада школе за 2020/2021.годину 

 Упознавање са Анексом Школског програма  

 Упознавање са организацијом рада школе, исхране ученика, превоза  

  Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика 

 Разматрање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног 
рада као и безбедносних услова  

 Избор члана- представника родитеља у стручном активу за ШРП и  тиму за 
самовредновање и осталим тимовима којим је  предвиђено њихово учешће 

 Разматрање услова  о учешћу у планираним културним, забавним и спортским 
активностима/манифестацијама  

 Разно 

Јануар/ 
Фебруар 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта 

 Припреме за обележавање Св. Савe 

 Разматрање програма и услова за   организовање наставе у природи/ екскурзија/излета 

 Упознавање са полугодишњим Извештајем о раду директора 

Март/Април 

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Предлози за побољшање материјално –техничких услова рада  школе и 
предлагање намене коришћења расположивих  средстава, донација и 
могућности прибављања истих (предлог мера за унапређење) 

 Разматрање услова за реализацију  Дечје олимпијаде и прославу матурске вечери 
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 Информисање о организацији завршног испита 

Мај/Јун  

 Усвајање записника са претходне седнице  

 Усвајање дневног реда 

 Извештај о постигнутом успеху ученика на крају II полугодишта и анализа 
резултата спроведеног ЗИ 

 Упознавање са Извештајем  о самовредновању 

 Упознавање са Извештајем о раду стручног актива за развојно планирање 

 Разматрање Извештаја о реализацији наставе у природи ( уколико се реализује 
због епидемиолошке ситуације) 

 Анализа рада Савета родитеља и сарадње школе и родитеља 

У току године 
 Упознавање са записницима обављених  инспекцијских надзора 

 Разматрање других питања од значаја, а  у складу са потребама школе               
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V I I  Д Р У Ш Т В Е Н Е  И  С Л О Б О Д Н Е  А К Т И В Н О С Т И  У Ч Е Н И К А  

VII.1 ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА 

Реализоваће се у свим одељењима, а у наставном плану и програму утврђена је систематизација 
васпитних подручја и садржаја који ће се на тим часовима обрађивати. 

VII.2 УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ученички парламент се формира на почетку сваке школске године избором представника сваког 
одељења осмог разреда.Чланове бирају ученици на ЧОС-у. 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Време 
реализације 

Начини и 
поступци 

остваривања 
садржаја 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Конституисање УП и избор 
председника, заменика и 
представника УП . 
Упознавање са пословником о 
раду УП. 
Извештај о остварености ГПРШ за 
претходну школску годину 

Координатор и 
најстарији осмак 
сазивају 
конститутивну 
седницу 
Дискутују, 
разматрају, 
предлажу, одлучују 

Координатор 
пружа подршку 
ученицима и 
припрема 
материјал за 
седницу 

Септембар 

Координатор 
УП 
Седница-
дискусија, 
одлучивање 

 
Верификација мандата 
чланова УП. 
Упознавање са пословником о 

раду УП и доношење програма 

рада УП. 

 

Упознавање с правилима 
понашања. Разматрање односа и 
сарадње ученика и наставника. 
 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 
Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 
ученицима и 
припрема 
материјал за 
седницу 

Октобар 

Упознавање 
Дискусија 
Разматрање 
Размена 
информација 

Упознавање са правилима 
понашања, анализа односа и 
сарадње ученика и наставника. 
 

Упознавање чланова Парламента 

са постигнутим успехом и 

дисциплином у протеклом 

периоду. 

Уочавање проблема у понашању 

ученика – могуће сугестије за 

решавање у сарадњи са 

одељенским старешином у 

оквиру одељенске заједнице. 

 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 
Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 
ученицима и 
припрема 
материјал за 
седницу 
информише 

Новембар 

Упознавање 
Дискусија 
Разматрање 
Размена 
информација 

Анализа успеха и понашања 

ученика у протеклом периоду. 

Мере за побољшање успеха и 

дисциплине. Школа је моја друга 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и 

Децембар 
Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 

Проналажење мера за 
постизање бољег успеха и 
понашања. Анализа школске 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Време 
реализације 

Начини и 
поступци 

остваривања 
садржаја 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

кућа. 

Помоћ при организовању 

прославе Нове године. 

 

Одлучују 
Информишу се 

припрема 
материјал за 

седницу 
Подстиће на 

проактиван став 

Размена 
информација 

атмосфере – средина у којој 
боравимо-колико нам је 
пријатно, колико смо безбедни, 
који проблеми постоје. 
Могућности учешћа ученика и 
организовање прославе Нове 
године. 

Упознавање чланова Парламента 

са постигнућима ученика на крају 

првог полугодишта. 

Прослава Светог Саве. 

 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 

Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и 
припрема 

материјал за 
седницу 

Јануар 

Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 
Размена 

информација 

Анализа успеха ученика на 
крају првог полугодишта. 
Могућности учешћа ученика и 
организовање прославе 
школске славе. 

Дечја права. 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 

Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и 
припрема 

материјал за 
седницу 

Фебруар 

Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 
Размена 

информација 

Упознавање са начинима 
коришћења Дечјих права. 

Слободне –ваннаставне 
активности. 
Организовање културних, 
друштвених, спортских и 
хуманитарних активности. 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 

Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и 
припрема 

материјал за 
седницу 

Март 

Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 
Размена 

информација 

Које би слободне активности 
увели? Какве су досадашње 
активности? 
 

Учешће Парламента у 

организацији прославе мале 

матуре. 

 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 

Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и  
припрема 

материјал за 

Април 

Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 
Размена 

информација 

Могућности учешћа ученика и 
организовање прославе мале 
матуре. 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Време 
реализације 

Начини и 
поступци 

остваривања 
садржаја 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

седницу 

Учешће чланова Парламента у 
припреми  прославе Дана 
школе;Учешће чланова 
Парламента у припреми  за 
организовање Дечије олимпијаде 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 

Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и 
припрема 

материјал за 
седницу 

Мај 

Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 
Размена 

информација 

Могућности учешћа ученика и 
организовање школских 
манифестација Дана школе и 
Дечије олимпијаде. 

Критички осврт ученика на 

индетификовање проблема у 

настави и могући предлози-

помоћ ученицима у тешкоћама 

учења.Упознавање са 

резултатима успеха и владања 

ученика на крају школске 

2019/2020. године 

 

Дискутују 
Предлажу 
Разматрају 
Одлучују 

Информишу се 

Координатор 
пружа подршку 

ученицима и 
припрема 

материјал за 
седницу 

 

Јун 

Упознавање 
Дискусија 

Разматрање 
Размена 

информација 

Сагледавање и уочвање 
проблема у настави и 
проналажење мера за 
постизање бољег успеха. 
Анализа успеха и владања 
ученика на крају школске 
године. 
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VII.3  ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 
План професионалне оријентације ученика је саставни део програма и рада школе. Професионална 
оријентација је организовани систем пружања континуиране помоћи појединцу у слободном и 
самосталном избору занимања. 
Циљ професионалне оријентације у Основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче 
искуства и знања о себи у свету рада и да учествује у доношењу одлуке о свом даљем образовању и 
опредељивању. 
План професионалне оријентације у ОШ „Антон Скала“ реализоваће се кроз професионално 
просвећивање и васпитање ученика у обавезним наставним активностима (од IдоVIII разреда) и кроз 
непосредни и саветодавни рад са ученицима и родитељима/старатељима о професионалном 
усмеравању и одабиру занимања у складу са способностима ученика ( VIII разреда) . 
Спровођење плана професионалне оријентације ученика оствариваће се кроз: редовну наставу, 
ваннаставне активности и рад одељенске заједнице. 
Чланови Тима за професионалне оријентације у школи су: 
Дијана Алексић, Ксенија Сулејмановић, Јелена Ждраљевић/Пуача Радмила и Бојана Јеврић  - 
руководилац тима. 
 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних 
карактеристика ученика, значајних за њихово 
професионално усмеравање. 

 
септембар-јун 

Одељенски 
старешина 

Педагог 
Психолог 

Упознавање ученика са професионалним улогама у 
породици, школи и услужним делатностима.  

октобар-април 

Одељенски 
старешина, 

ученици 
 

Обилазак различитих занатских и услужних радњи и 
представљање занимања (VIII разреда). Током школске 

године 

Одељенски 
старешина, 

ученици 

Разговор са родитељима/ старатељима ученика  VIII разреда 
о професионалном интересовању и занимању. 

 
Фебруар 

март 

Психолог, 
Родитељи/ 
старатељи 

Психолошка процена испитивање ученика VIII разреда и 
припрема документације ученика за упис у средњу школу. 

јануар-април 

Одељенски 
старешина, 

ученици, 
Психолог 
Педагог 

Саветодавни индивидуални разговори са 
родитељима/старатељима и оспособљавање за пружање 
помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог 
професионалног развоја. 

 
октобар-април 

Одељенски 
старешина, 
Психолог 
Педагог, 

Родитељи/ 
старатељи 

Родитељски састанак са родитељима/старатељима ученика 
VIII разреда. Септембар и по 

потреби током 
године 

Одељенски 
старешина 
Родитељи/ 
старатељи 

 

Успостављање сарадње са установома и институцијама које 
могу допринети успешнијем професионалном развоју 

 
септембар-јун 

Директор школе 
Одељенски 
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ученика. старешина 
Педагог 

Психолог 

Учешће у изради Акционог плана за спровођење завршних 
испита 

март 

Чланови тима за 
ИО, Одељенске 

старешине осмих 
разреда 

Реализација плана транзиције и праћење 

Септембар  - 
август 

Одељенске 
старешине, 

ученици, 
Родитељи/ 

старатељи, ПП 
служба 

Извештај о професионалном усмеравању ученика VIII 
разреда директору школе. 
 

јун Координатор  тима 

 

VII.4 ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ 

Друштвене и слободне активности реализоваће се кроз  спортске, рекреативне и културне активности 
ученика, у оквиру рада секција. Циљ секције је да преко лутака пронађемо пут до дечијих осећања, 
њиховог доживљавања света, лакше комуникације и прихваћености. Задатак секције је развој говора и 
језика, имитационих и стваралачких способности, сузбијање негативизма и афирмација позитивних 
вредности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.4.1 План рада рецитаторске секције 

 
Циљ ове секције су развијање комуникацијских способности ученика, подстицање спонтаности,развој 
креативности,правилно читање и изражавање кратких стихова и строфа и учешће на школским 
приредбама. 
 

Септембар 1. Избор деце за секцију 
2. Рецитације на тему  „Дечје недеље 

Октобар 1. Рецитације на тему  „Јесен“ 

Новембар 1.Рецитације на тему  „Нова година“  и  „Зима“ 

Децембар  1.Рецитације н атему  „Нова година“  и  „Зима“ 

Назив секције Руководилац секције 

Ликовна секција Татјана Димитријевић 

Еколошка секција Maja Недовић 

Рецитаторска секција Дражена Јелача Јовановић 

Дечије рукотворине Биљана Јеротић 

Музичка секција  Миљана Костић 

Информатичка секција  Марина Спарић 

Спортска секција Младен Јанић 

Ритмичка секција Тања Нинковић 

Саобраћајна секција  Ана Марковић Ћирић ( Срђан Михаиловић) 
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Јануар  1.Рецитације на тему школске славе  „Свети Сава“ 

Фебруар 1. Рецитације на тему љубави 
2. Рецитовање на тему 8. март 

Март  1. Рецитације на тему  „8.  Март“  
2. Рецитације на тему  „Пролеће“ 

Април 1. Рецитације на тему „Пролеће“ 

Мај 1. Рецитације за Дан школе 

Јун 1. Рецитације на тему „Лето“ 

 

VII.4.2 План рада еколошке секције 

Еколошка секција одржава се једанпут недељно. Секција је оформљена са циљем да код ученика ствара 
навику чувања и неговања постојећих зелених површина, као и активно учешће у нези, садњи, 
окопавању, заливању и ђубрењу нових садница. Секција код ученика развија појединачну и 
колективну одговорност, позитиван однос према раду и свест о очувању животне средине. 
 

Септембар 

1.Избор ученика и упознавање са планом рада секције 
2.Едукација о заштити  животне средине кроз филмове – 
загађивање ваздуха 
3. Планирање акције, обавештавање свих запослених и деце о 
хуманитарној акцији која ће подразумевати сакупљање пластичних 
чепова за акцију „Чеп за хендикеп“ 

Октобар 

1.Нега украсног цвећа у школском ходнику, дворишту  
2.Сакупљање сувог лишћа и грања у школском дворишту 
3.Обележавање дана здраве хране, 16.октобар, едуковање ученика о 
значају здраве исхране 
4. Прављење паноа ѕдрава и не здрава храна 

Новембар 

1.Нега украсног цвећа и биља у шкоским просторијама 
2.Прављење плана и припрема места за рециклажу пластичне 
амбалаже 
3.Прављење плана за улагање средстава прикупљених продајом 
пластичне амбалаже 
4.Сакупљање пластичних чепова за акцију ,,Чеп за хедикеп“ 

Децембар 

1.Украшавање саксија 
2.Сређивање школских просторија у сарадњи са техничким 
особљем школе 
3.Прављење новогодишњих украса од рециклираних и еколошких 
материјала 

Јануар 

1. Едукација о заштити  животне средине кроз филмове – загађивање 
воде 
2. Значај одржавања хигијене просторије у којим боравимо 
3.Сакупљање пластичних чепова за акцију ,,Чеп за хедикеп“ 

Фебруар 

1.Брисање и умивање цвећа 
2. Нега украсног цвећа и биља у школским просторијама 
2.Припрема хранилица за  птице 

Март 

1.Прављење паноа Моја природа, раѕвијање свести о добром и 
лошем понашању у нашем окружењу и чувању околине 
2.Чишћење дворишта, сакупљање отпадног материјла 
3.Сакупљање сувих грана 
4. Сакупљање пластичних чепова за акцију ,,Чеп за хедикеп“ 

Април 

1. Организовање акције прикупљања садница цвећа и декоративног 
биља 
2. Едукација о заштити  животне средине кроз филмове – загађивање 
земљишта 
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3.Обележавање Дана планете Земље, 22.април 

Мај 

1.Организовање акције сађења цвећа у школском дворишту 
2.Уређење дворишта за Дечју олимпијаду 
3.Сакупљање пластичних чепова за акцију ,,Чеп за хедикеп“ 

Јун 

1.Рад у школском дворишту (заливање) 
2.Рад у школском дворишту (нега биљака и чишћење) 
3.Сакупљање пластичних чепова за акцију ,,Чеп за хедикеп“ 
4.Сакупљање биљака и пресовање за хербаријум 

 

VII.4.3 План рада ликовне секције 

 
Циљ ове секције је упознавање ученика са различитим техникама изражавања у ликовној култури, 
израда цртежа, слика, предмета, развијање радних навика и подстицање одговорног односа према 
обавезама, социјализација кроз рад и дружење, учествовање на ликовним манифестацијама. 
 

Септембар 
1.Припрема радова на тему-Моја школа 
2.Јесењи дарови 

Октобар 
1. Дечја недеља 
2. Светски дан здраве хране, хлеба и јабука 

Новембар 

1.Права детета 
2. Толеранција и различитости 
3.Светски дан детета 

Децембар 
1. Припрема радова на тему- Зима 
2.Нова година 

Јануар 
1.На снегу 
2.Свети Сава – школска слава 

Фебруар 1.Припрема радова на тему-Љубав 

Март 
1.Израда честитки на тему-Дан жена (најлепша честитка) 
2.Васкрс 

Април 

1.Пролеће 
2.Дан планете земље 
3.Припрема радова за изложбу 

Мај 
1.Припрема радова за изложбу 
2.Припрема радова на тему:»Другарство» 

Јун 
1.Дан школе 
2. Летње чаролије 

 

VII.4.4 План рада секције дечије рукотворине 

 

Септембар 

1.Израда плана рада секције 
2.Одабир деце за рад у секцији 
3.Прикупљање материјала и прибора за рад – сарадња са 
родитељима и еколошком секцијом 

Октобар 
1.Амбалажа, маштовита паковања– кутије 
2.Поздрав јесени  

Новембар 
1.Накит – природни материјали 
2.Техника „Декупаж“– салвете 

Децембар 
1.Предмети за Новогодишње и Божићне празнике – продајна 
изложба 
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Јануар 
1.Честитке за различите намене 
2.Свети Сава – израда мозаика од природних материјала 

Фебруар 1.Израда употребних и украсних предмета 

Март 
1.Икебана – украсни и продајни предмети 
2.8. Март – изложба и продајни  базар 

Април 
1.Ускрс – јаја, различите технике и материјали 
2.Ускршњи базар код Храма Светог Саве  

Мај 1.Олимпијада – израда декорације  

Јун 
1.Моделовање „Дас“ масом – употребни и укрсни предмети 
2.Дан школе – продајна изложба 

 

VII.4.5 План  рада  спортске секције 

План рада спортске секције усклађен је са календаром такмичења  СПОРТХУС-а за школску 2020. 
/2021. годину. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   септембар 

 
 
 
 
 
 
атлетика 

- техника ходања и трчања са разним задацима  
    праволинијски,бочно,унатрашке , итд 
- разни поскоци са и без оптерећења у месту и покрету 
- Високо подизање потколеница, забацивање потколеница 
- Вежбе замаха рукама 
- Лагано трчање на трави или стази  
- извођење првог покрета на стартни знак 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   октобар 

 
 
 
 
 
 
 
 
атлетика 

скок у даљ: 
- одраз из места и кретања 
- прескакање ,,јарка`` између две струњаче 
- бацање медицинке,мале из разних положаја са једном или 
обе руке 
- држање кугле тј.мале лопте 
- бацање једном или са две руке, напред или преко главе 
- бацање ,, из места`` 
 

 
 
 
   новембар 

 
 
 
пикадо 

 
- упознавање ученика са основним правилима пикада 
- правилно држање ,,иглице`` пикада 
- постављање у почетни положај за извођење гађања 
- гађање са кратког растојања 
- гађање са дужег растојања 
- турнир у 
 пикаду 

 
 
 
 
 
 
 
    децембар 

 
 
 
 
 
 
 
стони тенис 

- држање рекета  
- почетни ударац и жонглирање лоптице 
- форхенд почетни ударац  
- форхенд пребацивање  
--Бекенд-почетни ударац 
-бекенд пребацивање 
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     јануар 

 
 
стони  тенис 

 
Жонглирање лоптице,бекенд па форхенд страном и  
пребацивање 
 

 
 
 
   фебруар 

 
 
 
 кошарка 

- хватање,додавање и вођење лопте 
-разни начини додавања 
- шутеви из места и кретања 
- кошаркашки двокорак  
- шутеви са разних позиција (бек,крило,пивотирање) 
 

 
 
    март 

 
 
 кошарка 

 
- увежбавање слободних бацања 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    април 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ритмика 

-  хармонично обликовање покрета и кретања помоћу 
елементарних форми: ходање, гимнастички 
корак,трчање,корак са привлачењем 
-  коришћење реквизита: вијача, заставица, чуњева, лопте, 
траке и др. 
-  естетско обликовање тела ( раменог појаса и руку, 
трупа,карличног појаса и ногу) 
-  правилно држање тела, покретљивост у свим зглобовима, 
јачање и истезање мишића трупа                                                   
( претклон,отклон, заклон,засук), ногу (суножни и 
једноножни поскоци у месту и кретању) и руку              
(замаси рукама са и без реквизита) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       мај 

 
 
 
 
 
 
 
мали фудбал 

- вођење лопте унутрашњом и спољашњом страном стопала 
- примање, тј.штоповање лопте унутрашњом страном 
стопала 
-вођење лопте између реквизита 
- додавање лопте 
- ударац или шут 
- ударац унутрашњом страном риса ( стопала) 

 
     јун 

 
мали фудбал 

- додавање дугих  лопти и шутирање на гол 
 

 

VII.4.6 План рада информатичке секције 

 
Компјутери су доступни свим заинтересованим ученицима под надзором руководиоца секције. 
Целокупан рад секције осмишљен је тако да се ученици путем игрица лагано уводе у свет комјутера, 
навикавајући се на коришћење рачунара како за забаву тако и за учење. Све активности биће 
прилагођене специфичностима и индивидуалним способностима ученика, водећи рачуна о методама 
и начинима подучавања и употреби адекватних наставних средстава, садржаја и материјала. Осим 
Рачунара на часовима информатичке секције ученицима је доступан таблет рачунар као и 
интерактивна табла. 

 

Септембар 
1.Упознавање са рачунаром и начин коришћења  
2.Делови рачунара 

Октобар 
1.Бирање програма 
2.Коришћење интернет сервиса за претрагу и приступање online 
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ресурсима 

Новембар 
1.Апликација игрица 
2.Игрице на инерактивној табли 

Децембар 
1.Једноставне меморијске игрице 
2.Едукативне игрице 

Јануар 1.Обнављање и утврђивање пређеног градива 

Фебруар 
1.Преношење података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, 
smartphone, дигитални апарат)  

Март 1.Цртање у Peint-u 

Април 1.Коришћење програма за обраду текста 

Мај 
1.Апликација игрица стратегије и логичног мишљења 
2. Рад у ABC Maestro програму 

Јун 1.Обнављање и утврђивање пређеног градива 

 

VII.4.7 План рада саобраћајне секције 

 

Рад секције се планира, организује и изводи са ученицима једанпут недељно. 
У секцију ће бити укључени сви заинтересовани ученици. 
Радни задаци саобраћајне секције произилазиће из потребе ученика за знањем и из личних 
интересовања и афинитета ученика. 
 

Септембар 

1.Окупљање ученика и упознавање са радом секције 
2.Припрема за такмичење шта знаш о саобраћају 
3.Учествовање на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ 
4. Упознавање са саобраћајним знацима који се налазе у близини 
школе 
5.Прелаз преко улице  
6.Пешак – учесник у саобраћају 

Октобар 
7,8.Раскрсница  
9,10.Семафор и пешачки прелаз 

Новембар 
11, 12. Знакови обавештења 
13,14.Знакови обавештења 

Децембар 
15, 16.Знакови изричитих наредби 
17, 18.Знакови опасности 

Јануар 

19.Саобраћајни полицајац 
20.Саобраћајна правила учесника који учествују у саобраћају било 
као возачи или пешаци 

Фебруар 
21, 22.Презентација филмова „Деца у саобраћају“ 
23, 24. Превозна средства 

Март 
25,26.Бицикл 
27,28.Саобраћајна правила за бициклисте 

Април 
29, 30.Вежбе на саобраћајном полигону 
31, 32. Вежбе на саобраћајном полигону 

Мај 33, 34.Сети се шта смо научили 

Јун 35, 36.Сети се шта смо научили. 
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VII.4.8 План рада музичке секције 

Основни циљ рада музичке секције је подстицање музичких способности ученика кроз рад на 
развијању слуха, музичке меморије и вокалних способности. 
Упознавање са музичким изражајним средствима (темпо, ритам, хармонија) 
Развијање вештине комуникације кроз музику  и у музици. 
Подстицање процеса социјализације. 
Обрадом композиција различитих садржаја – уметничке, народне и дечије музике, ради се на 
изражајном певању, дикцији, правилном дисању, артикулацији и развијању певања у групи. 
У зави сности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се 
може организовати кроз следеће садржаје: 
-солистичко певање; 
-група певача; 
-ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре...)  
- пројекције музичких филмова 
Напомена: У складу са стручним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
тренутном епидемиолошком ситуацијом одређене садржаје  неће бити могуће остварити у школи док 
се епидемиолошка ситуација не промени, све активности које садрже певање појединачно или групно, 
биће привремено реализоване онлајн путем. У случају промене упутства Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја услед  побољшања епидемиолошке ситуације, омогућиће реализацију 
свих активности које су предвиђене у школи. 
 
 

Септембар 

1.Одабир деце за музичку секцију 
2.Ђаци вас моле, успорите поред школе(*2) 
3.„ Ау што је школа згодна“ 

Октобар 

1. Музичке игре 
2.„Јесења песма“ (*2) 
3.„Благо деци“ (*2) 

Новембар 
1.„Право на осмех“ дечија химна(*2) 
2.Музичке игре са певањем и ритмизирањем(*2) 

Децембар 
1.„Мајмунски плес“(*2) 
2.„Новогодишња песма“(*2) 

Јануар 

1.Божићна песма 
2.Песма о Светом Сави „Ко удара тако позно“ 
3.Светосавска химна 

Фебруар 
1.Песма о љубави 
2.Музички квиз 

Март 
1.„Моја мама дивно прича“ 
2.„Хоки поки“(*2) 
3.Обнављање обрађених песама Пролеће 

Април 

1.Песма „Земља“ 
2.„Пачији плес“(*2) 
3.Музичке игре са певањем и ритмизирањемпесма Заклео се 
бумбар 

Мај 

1.„Вилинска песма“ 
2.„Једног дана решио мој тата“ 
3.„Другарство“(*2) 

Јун Химна школе (*2) 

 
 
 



 
Основна Школа „Антон Скала“ 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 
 

155 
 

VII.4.9 План рада ритмичке секције 

Септембар  

1 Избор ученика и упознавање са планом рада секције 
2  Припрема ритмичке тачке за пријем ђака првака 
3-4 Учење гимнастичког корака 

Октобар  

5-6 Учење, увежбавање корака са привлачењем 
7-8 Учење окрета у месту  
9 Учење ритмичке тачке за манифестацију ,,Дан инвалида“ 

Новембар  
10-11 Учење ритмичке тачке за манифестацију ,,Дан инвалида“ 
12 Увежбавање ритмичке тачке 

Децембар   
13 Увежбавање ритмичке тачке 
14-15-16-  Учење  кореографије за новогодишњу приредну 

Јануар  
17Учење окрета у кретању унапред 
18-19 Увежбавање окрета у месту и кретању 

Фебруар  20-21 Понавњање ритмичких тачки 

Март   
22-23 Учење мењајућег корака 
24-25-Учење, увежбавање пролећног кола 

Април  26-29-Учење , увежбавање ритмичке тачке за  смотру КЗА 

Мај  
30-31 Учење, увежбавање галопа 
32-33 Учење, увежбавање корака са привлачењем 

Јун  34-35-36 Понављање ритмичких тачки 

 
 

VII.5 ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ 

 
Програмске основе рада Пријатеља деце проистичу из циљева и задатака градске организације 
Пријатељи деце и градског Савеза Пријатеља деце, васпитно-образовног рада школе, конкретних 
потреба и могућности у којима живе и раде деца. У складу са тим, у школи се организују и остварују 
различити облици и садржаји рада. 
 

УЧЕЊЕ И РАД 

Организовање учења: редовно похађање наставе у школи, марљиво и систематско учење и 
извршавање школских обавеза, учествовање у раду организација Пријатеља деце, међусобна помоћ у 
учењу, смањивање изостанака и побољшање радне дисциплине.  
Припреме ученика за укључивање у програме Пријатеља деце у I разреду на свечаностима у оквиру 
Дечије недеље, 
Укључивање у друштвено-користан рад у школи, месној заједници и шире, уз сарадњу са 
организацијама и предузећима, 
Учешће у активностима других друштвених организација 
Унапређивање и одржавање школских просторија и школске средине, 
Одржавање и унапређење месне заједнице и укључивање у радне и солидарне акције МЗ, 
Учешће у акцијама на заштити човекове животне средине. 
 

ПРОГРАМСКА ПОДРУЧЈА И САДРЖАЈИ РАДА СУ: 
Игра, као основна и најважнија дечија активност, која ће се усмеравати и испољавати креативним 
стваралаштвом деце у разноврсним секцијама у школи,  
Комуникација, дружење деце, друштвено-забавни живот кроз организовање разних културно-
забавних манифестација, фестивала, такмичења, конкурси у свим областима стваралаштва деце, 
Упознавање и усвајање здравих стилова живљења, еколошко васпитање: игре, смотре и такмичења у 
свим гранама спорта везане за поједина годишња доба. Излети, шетње и боравак у природи, слетови и 
јавни наступи, програми за Дан пролећа, итд.  
Укључивање у здравствено-хигијенске акције Подмлатка Црвеног крста, Друштва за физичко 
васпитање и др. 
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Подстицање радозналости за достигнућа науке и технике, културе и уметности, истраживачке игре 
као и пут у стваралаштво, радне активности, а све то кроз укључивање у секције (техничка, 
саобраћајна и др.). 
Упознавање са културним, историјским, уметничким и етничким вредностима и традицијама свога и 
других народа, разумевање и поштовање различитости културе, језика и знамења, обележавање 
значајних историјских датума из наше историје. 
Неговање патриотизма, остваривање комуникација, дружења и сарадње са децом из других школа и места 
у земљи. 
Васпитавање за мир, поштовање слобода и права човека, развијање свести о потреби солидарности и 
сарадње.  

 

 

ПЛАН РАДА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

Септембар 

1.Израда плана рада 
2. Информисање ученик о тренутној епидемиолошкој ситуацији и 
начинима заштите од инфекције на одељењском нивоу 
3.Добродошлица првацима   

Октобар 

1.Обележавање Дечје недеље у школи  
2.Обележавање светског дана здраве хране, хлеба и јабука  
3.Филмска пројекција дечијег филма у оквиру одељења 
4.Посета музеја (виртуелна) 

Новембар 
1.Гледање представе за децу  на интернету 
2.Израда зидних новина на тему: Како сачувати здравље 

Децембар 

1.Обележавање међународног Дана особа са инвалидитетом 
2.Припрема новогодишњег програма, честитки и декорација 
3.Прослава Нове године  

Јануар 
1.Изложба дечијих  радова на тему: Свети Сава 
2.Прослава школске славе  

Фебруар 1. Одељењска посета школској библиотеци 

Март 
1.Израда честитки и експоната за 8. март 
2.Добродошлица пролећу  

Април 

1.Обележавање Свестког дана аутизма  
2.Осликавање васкршњих јаја  
3.Учешће на ликовном конкурсу  

Мај 1.Такмичења у организацији ДДБ 

Јун 
1.Дечја олимпијада  
2.Обележавање Дана школе 

 
Напомена: Реализација садржаја у великој мери зависи од развоја актуелне епидемиолошке ситуације 
у земљи. Све активности ( спортска такмичења, културно-забавне манифестације, излети и посете 
локалној средини ) које не буду реализоване активним учешћем и наступима ученика, уколико буде 
забрана окупљања великог броја учесника, биће замењене адекватним активностима, које ће се 
реализовати у мањим групама ученика у оквиру школе или прикладним онлајн садржајима. 
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VII.6 ОСТАЛИ ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА У 40 – САТНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 

1. Школска библиотека Боја Пејчић  

2. Програм сарадње са породицом 
Миљана Костић 
Тања Илић 

3. Програм сарадње са локалном самоуправом 
Татјана Димитријевић 
Тања Илић 

4. Вођење летописа и представљање рада школе 
Јелена Милановић 
Весна Фирановић 

5. Програм социјалне заштите ученика у школи 
Марина Спарић 
Биљана Јеротић 
Тања Илић 

6. Заштита животне средине 
Срђан Михаиловић 
Тања Илић 

7. Здравствена заштита ученика у школи Тања Нинковић 

8. Организација Пријатељи деце 
Данијела Николић  
 

9. 
Прикупљање података за сајт школе и 
промоција школе 

Славица Рашета 
 

10. 
Особа за праћење професионалног 
развоја/стручног усавршавања запослених 

Татјана Цакић 

11. Записничар НВ Дражена Јелача Јовановић 

12. Помоћ ученичком парламенту Бојана Јеврић 

13. 
Програм школског спорта и спортских 
активности 

Младен Јанић 

14. Програм  културних активности Биљана Јеротић 

15. Мобилни тим 

Сандра Скенџић,  
Снежана Бабовић  
Димитријевић,  
Татјана Цакић 
Марина Спарић  

 

VII.6.1 Програм рада школске библиотеке 

 

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне 

активности школе. У школској библиотеци прикупља се,  обрађује и  ученицима, наставницима и 

стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, лексикони, 

енциклопедије, речници, серијске публикације и др.) и извори. Библиотека у свом фонду прикупља 

уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у  развоју  и инвалидитетом, 

као  и стручну литературу за  наставнике и  стручне сараднике. 

Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких 

услуга, као и да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и 

омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота. 
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Редн. 

бр. 
Активности Носиоци реализације 

Време 

реализације 

1. Израда годишњег програма рада наставници Август 

2. Уређење школских витрина са књигама наставници и ученици Током године 

3. 
Сређивање и естетско уређeње 

библиотеке 
наставници и ученици Током године 

4. 

Вођење евиденције о књижном фонду у 

складу са прописима за 

библиотеке,расходовање оштећених и 

дотрајалих књига 

наставници Током године 

5. Набавка библиотечке грађе наставници Током године 

6. 
Издавање библиотечке грађе на 

коришћење ученицима и наставницима 
наставници и ученици Током године 

7. 

Помоћ у организацији и реализацији 

часова редовне наставе српског језика и 

других предмета у библиотеци 

наставници и ученици Током године 

8. 

Припремање паноа и тематских изложби 

о појединим издањима, ауторима, 

акцијама, јубилејима, важним датумима 

и догађајима 

наставници и ученици Током године 

9. 

Упознавање ученика  са библиотеком и 

начином њеног рада. Пружање помоћи 

ученицима при избору литературе. 

наставници и ученици Током године 

10. 
Иинформисање корисника о  новим 

књишким издањима. 
наставници и ученици Током године 

11. 

Сарадња са градском библиотеком 

,,Исидора Секулић"-посета и размена 

искуства 

наставници, ученици  и 

библиотекари 
Током године 

12. 

Сарадња са родитељима и планирање 

заједничке акције прикупљања књига у 

циљу обогаћивања школског фонда 

наставници, ученици и 

родитељи ученика 
Током године 
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13. 

Сарадња са секцијама у припремама 

приредби поводом обележавања 

значајних датума 

наставници и ученици Током године 

14. Дани поезије и прозе наставници и ученици Током године 

15. 
Подстицање интересовања за читање 

књига и током распуста 

наставници и ученици 

 
Јун 

 

VII.6.2 Програм школског спорта и спортских активности 

 

Циљ:     -      Развој и практиковање здравог начина живота 
- Развој свести о важности сопственог здравља и безбедости 
- Неговање и развој физичких способности 
- Превенција насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције  

 
Задаци: -Задовољавање природних потреба ученика за кретањем и  игрим, 

- Побољшање физичких способности ученика 
- Развијање психомоторних особина: снаге, брзине, окретности, гипкости и издржљивости 
- Развој хигијенских навика 
- Задовољење социјалних потреба ученика за живот и рад у колективу 
- Развој такмичарског духа и фер-плеја 

 

Време Садржај активности Реализатори 

Октобар 

- Учешће на јавном часу 
физичког васпитања, 
- Спортска такмичења ученика 

Професори физичког васпитања, 
јединица локалне самоуправе, 
остали наставници школе 

Мај 

- Учешће на ,,Дечијој 
олимпијади`` 
 - Такмичење ученика у 
спортским дисциплинама 

Професори физичког васпитања, 
јединица локалне самоуправе, 
остали наставници школе 

 

VII.6.3 Сарадња школе са локалном самоуправом 

 

ЦИЉ:Да би школа максимално остварила образовно-васпитне циљеве редовно остварује сарадњу са 
локалном самоуправом. С обзиром да се ради о школи са традицијом у образовању и васпитању деце 
са сметњама у развоју и деце са аутизмом, општина Савски венац је одувек имала разумевање за 
школске проблеме и излазила јој у сусрет како би се они превазишли.Обим и облици сарадње 
засновани су, не само на плановима и програмима наставних и ваннаставних активности школе, већ и 
на ширем пољу пружања подршке од стране општине. Школа прати и укључује се у дешавања на 
територији јединице локалне самоуправе као и  града Београда. Заједно са њеним представницима 
планира сарджај и начин сарадње, нарочито за питања од којих зависи развитак школе.  
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Активности  Носиоци активности 
Период 
реализације 

1.Пријем првака у Дечји савез– подела 
ранчева и школског прибора 
 

Директор школе, 
Представници општине Савски 
венац, 
Наставници 
Родитељи 
Ученици 

Септембар 
Октобар 

2.Учешће у организацији школске славе 

Директор, 

Чланови Тима за сарадњу са 
локалном самоуправом 

Вероучитељ 

Наставници 

Родитељи ученика 

Ученици 

Свештеник 

Јануар  

3.Организивање осмомартовског базара  

Руководилац ликовне секције 

Наставници из боравка 

Ученици 

Родитељи ученика 

 

Март 

4.Учешће у организацији Дечје олимпијаде 
Тим за организацију Дечје 
олимпијаде и сви запослени 

Мај  

5.Додела награде за ученика генерације 

Директор 

Општина Савски венац  

Град Београд 

Родитељи 

Ученик 

Јун 

6.Планирање буџетских средстава 

Директор 

Рачуновођа 

Током школске 
године 

7.Организовање превоза и исхране за 
ученике 

Директор 

Рачуновођа 

Општина Савски венац 

Током школске 
године 
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8.Приоритетни пројекти школе-
аплицирање код ГО Савски венац и 
реализација  одобрених пројеката 

Директор 

Секретар 

Током школске 
године 

9.Учешће на јавним набавкама 

Директор 

Рачуновођа 

Секретар 

Током школске 
године 

10.Обезбеђивање материјално-
техничкихсредстава 

Рачуновођа 

Секретар  и директор 

 

Током школске 
године 

11.Ангажовање родитеља и ученикау 
акцијамакоје општина организује 

Општина Савски венац 

Општински савет родитеља 

Родитељи 

Ученици 

Током школске 
године 

12.Организовање акција хуманитарне 
помоћи  

Директор 

Тим за социјалну заштиту ученика 

Тим за сарадњу са локалном 
самоуправом 

Током школске 
године 

13.Развијање сарадње кроз учешће у 
заједничким активностима са школама и 
установама са општине и територије града 
Београда (основне школе, средње 
школе,факултет, Дом здравља, Муп, 
библиотеке, позоришта, музеји...) 

Директор 

Мобилни тим 

Организација Пријатељи деце 

 

Током школске 
године 

14.Реконструкција и санација школских 
објеката и инвентара 

Директор 
Током школске 
године 

15.Учешће запослених на састанцима 
,трибинама и окупљањима на нивоу 
Општине   

Директор  

Наставници 

Током школске 
године 

 
Напомена: Табеларно  су наведене редовне активности које су планиране. Свака активност која буде 
евентуално реализована,а да није наведена, биће евидентирана у извештају о реализацији рада. 

VII.6.4 Програм социјалне заштите ученика 

ЦИЉЕВИ: Поред образовно-васпитних задатака као примарних, школа има задатак да пружа помоћ и 
подршку ученицима и породицама лошијег социо-економског статуса. У том циљу прате се 
породични и социјални статус ученика , промене које се током времена дешавају на том плану, ради се 
на развијању хигијенских навика ради очувања здравља, развијању моралнихи естетских поштовања, 
развијању културних навика, решавању сукоба без насиља... 
Основна школа  „Антон Скала“ има 10 ученика из домова и  део  ученика  из породицa слабијег  
социо-економског статуса. Школа на разне начине настоји да побољша положај својих ученика 
прикупљањем  различитих средстава, дидактичког материјала, школског прибора, одеће, обуће...У ту 
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сврху организује различите хуманитарне акције, а све у циљу пружања подршке деци и стварања 
оптималних услова за раст, развој и напредовање. 
Сарадња са друштвено одговорним компанијама, установама и удружењима је стална и има за циљ 
бригу о деци и задовољење што већег броја њихових потреба. 
Школа има остварену вишегодишњу сарадњу са Општином  Савски венац која ученицима првих 
разреда донира ранчеве са школским прибором. Школа сваке године путем хуманитарних акција 
обезбеђује новогодишње пакетиће за све ученике, као и за школску славу.Такође смо и организатори 
Дечје олимпијаде која поред забавно-спортског и рекреативног програма, за циљ има интеракцију 
наших ученика са ученицима из других редовних и интернационалних школа.  Поред школа, редовни 
гости Дечје олимпијаде су  најпознатије јавне личности из света спорта и културе. 
Сарадња са Домом здравља је стална. Организују се систематски прегледи за децу и предавања о 
начинима здравог живота. 
Сарадња са породицама, домовима и установама социјалне заштите је стална, као и информисање  и 
комуникација са старатељима. 
 

Назив  активности Носилац активности Време 

Слатко послужење за почетак школске 
године на нивоу одељења 

Директор 
Тим са социјалну 
заштиту ученика 
Наставници 
Техничко особље 
Ученици 
Родитељи 

Септембар  

Пријем ђака првака у „Дечји савез“ на нивоу 
одељења 

Директор 
Разредне старешине 
Представици општине 
Савски венац 
Ученици 
Родитељи 

Септембар 

Хуманитарна акција“Деца деци“ 

Тим за социјалну 
заштиту ученика 
Организација 
Пријатељи деце 
Тим за сарадњу са 
локалном 
самоуправом 
Наставници 
Ученици 

Септембар, Октобар 

Дечја недеља 
Директор 
Наставници 
Ученици 

Октобар 

Дан  јабука 

Тим за социјалну 
заштиту ученика 
Наставници 
Ученици 

Октобар 

Обележавање  „Дана књиге“ 
Наставници 
Ученици 

Октобар 

Хуманитарна акција „Новогодишњи 
пакетићи“ 

Директор 
Тим за социјалну 
заштиту ученика 

Новембар, Децембар 

Нова година 

Директор 
Наставници 
Ученици 
Родитељи 

Децембар 
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Техничко особље 

Школска слава Свети Сава 

Ученици 
Родитељи 
Свештеник 
Сви запослени 

Децембар, Јануар 

Обележавање Међународног дана матерњег 
језика  

Наставници 
Ученици 

Фебруар 

Обележавање 8 марта  
Наставници 
Ученици 
Родитељи 

Март 

Едукативно предавање –хигијена и чување 
здравља 

Медицинске сестре 
Дом здравља 
Ученици 
Наставници 
Тим за здравствену 
заштиту ученика 

Април 

Акција солидарности „Дечја олимпијада“ 

Директор 
Тим са сарадњу са 
локалном 
самоуправом 
Тим за социјалну 
заштиту ученика 
Општина Савски 
венац 
Тим за организацију 
Дечје олимпијаде 

Април, Мај 

Дан школе и Дечја олимпијада 

Директор 
Сви запослени 
Представници 
надлежних 
институција 
Јавне личности 
Медији 
Удружења и ССОСИБ 

Јун 

Матурско вече 

Тим за организацију 
матурске вечери ( 
директор, одељенске 
старешине) 
Ученици 
Родитељи 
Сви запослени 

Јун 

 
Напомена: Табеларно  су наведене редовне активности које су планиране за шк. 2020/2021.годину. 
Свака активност која буде евентуално реализована,а да није наведена, биће евидентирана у извештају 
о реализацији рада. 
Реализација садржаја у овом програму у великој мери зависи и од активности у локалној средини, као 
и од развоја актуелне епидемиолошке ситуације у земљи. Све активности (спортска такмичења, 
културно забавне манифестације, излети и посете локалној средини) које не буду реализоване 
активним учешћем и наступима ученика, уколико буде забрана окупљања великог броја учесника, 
биће замењене адекватним активностима које ће се реализовати у мањим групама ученика у оквиру 
школе или прикладним online садржајима.  
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VII.6.5 Програм сарадње са породицом 

 
Сарадња са родитељима школе остварује се преко рада Савета родитеља, Школског одбора,  
одржавањем општих родитељских састанака, индивидуалнимразговорима родитеља и наставника и 
кроз саветодавни рад педагошко- психолошке службе, ангажовањем родитеља (појединачно или 
групно) у акцијама школе. Сарадња се односи на побољшање општег образовно-васпитног рада 
школе, на информисање о психофизичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог рада 
и понашања. 
Напомена: У складу са стручним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
тренутном епидемиолошком ситуацијом одређене облике сарадње неће бити могуће остварити у 
школи док се епидемиолошка ситуација не промени, све активности које садрже долазак родитеља у 
школу, појединачно или групно, биће привремено спровођене онлајн путем.  
 

Облик 
сарадње 

Садржај 
сарадње 

Циљеви и задаци 
планираних 
активности 

Активности 
директора, 
наставника, 
васпитача, 
психолога и соц. 
радника 

Активност
и 
родитеља 

Време 
одржавања 
активности 
сарадње 

Учешће у 
раду 
Савет 
родитеља 

Према дефинис
аној улози у 
Закону  о 
основним 
школама. 

-Стицање увида и 
давање савета и 
сугестија од 
стране родитеља у 
вези са разним 
питањима. 

Упознају, 
излажу, 
предлажу, 
информишу. 

Предлажу,
коментари
шу, 
дискутују, 
саветују, 
дају 
сагласност. 

Од октобра до 
јуна 

Учешће 
родитеља  
у раду 
Школсог  
одбора 

Према 
правилнику и 
програму овог 
тела. 

Добијање 
предлога и 
сагласности у вези 
са разним 
питањима. 

Упознају, 
излажу, 
предлажу, 
информишу. 

Предлажу,
коментари
шу, 
дискутују, 
саветују, 
дају 
сагласност. 

Од септембра 
до јуна 

Индивид
уални 
разговори 
са 
родитељи
ма 

Информације о  
понашању 
ученика у 
школи, 
породици,успех
у и 
напредовању. 
Информације о 
породичној 
ситуцији и 
условима 
живљења. 
Различити 
облици  
саветодавног 
рада  у 
зависности од 
проблема. 
 

Анализа успеха 
ученика, 
дисциплине, 
решавање 
проблема у учењу 
и развојних 
проблема, 
предлагање и 
спровођење мера 
за побољшање 
успеха и 
дисциплине. 

Организују, 
коментаришу, 
сугеришу, 
излажу, 
предлажу, 
слушају, 
саветују, 
информишуи 
бележе. 

Предлажу, 
слушају,ко
ментариш
у, 
дискутују. 

По потреби 
током године 
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Облик 
сарадње 

Садржај 
сарадње 

Циљеви и задаци 
планираних 
активности 

Активности 
директора, 
наставника, 
васпитача, 
психолога и соц. 
радника 

Активност
и 
родитеља 

Време 
одржавања 
активности 
сарадње 

Родитељс
ки 
састанци 

- Упознавање са 
условима рада 
школе, 
методама и 
облицима рада 
и сапрограмом 
рада уопште; 
- Информације 
о успеху 
ученика и 
напредовању; 
- Упознавање са 
кућним редом  
школе и 
правима и 
обавези  свих 
ученика. 

Анализа успеха 
ученика, 
дисциплине, 
договор у вези са 
екскурзијама и 
наставом у 
природи, 
решавање 
проблема у 
одељењу. 

Излажу, 
предлажу, 
саветују, 
информишуи 
бележе  

Предлажу, 
слушају, 
коментари
шу, 
дискутују 
и усвајају. 

На почетку 
школске 
године, на 
полугодишту и 
по потреби 

Сарадња 
у оквиру 
Тима за 
професио
налну 
оријентац
ију 

- Посете 
институцијама, 
школама; 
 

- Пружање 
помоћи 
ученицима у 
професионалној 
оријентацији;  
- Упознавање са 
образовним 
профилима 
средњих школа и 
светом занимања. 

Организују, 
коментаришу, 
сугеришу, дају 
повратну 
информацију. 

Организуј
у, 
демонстри
рају, 
излажу, 
дискутују, 
информи
шу. 

По потреби 
током године 
 

Комуника
ција у 
терминим
а 
предвиђе
ним за 
отворена 
врата са 
наставни
цима 

Размена 
информација о 
ученику. 

- Праћење успеха 
и дисциплине 
ученика и 
одељења и 
договарање мера 
за побољшање; 
- Унапређивање 
сарадње са 
родитељима. 

Организују 
излажу, 
информишу, 
коментаришу, 
сугеришу, дају 
повратну 
информацију. 

Прате и 
слушају. 

Једном месечно 

Информи
санје 
путем  
паноа за 
родитеље 

Пано је 
информативног 
карактера и 
садржи 
информације о 
програмским 
активностима и 
радове ученика. 

Пружање 
информација 
родитељима о 
разним 
садржајима школе 
и ученичким 
радовима и 
постигнутим 
успесима. 

Организују 
излажу, 
информишу, 
дају повратну 
информацију. 

Прате, 
коментари
шу, 
сугеришу. 

Свакодневно, 
недељно и по 
потреби 
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Облик 
сарадње 

Садржај 
сарадње 

Циљеви и задаци 
планираних 
активности 

Активности 
директора, 
наставника, 
васпитача, 
психолога и соц. 
радника 

Активност
и 
родитеља 

Време 
одржавања 
активности 
сарадње 

Отворени 
дан 
школе 

Посета часовима 

-Детаљно 
упознавање и  
информисање 
родитеља о 
постигнућима 
свог детета на 
часовима 

Организују, 
изводе, 
информишу, 
сугеришу 

Присуствуј
у часу, 
прате и 
слушају,пр
едлажу 

Последњи 
уторак у 
сваком месецу 

Анкетира
ње 
родитеља 
везано за 
сарадњу 
са 
школом 

Праћење 
иупознавање са 
родитељскимпо
требама,сугестиј
ама,иницијатива
ма и 
афинитетимара
диукључивања 
родитеља 
упланирање,реа
лизацију 
иевалуацију 
сарадње. 

- Стицање увида у 
ставове родитеља 
везане за сарадњу 
са школом; 
- Унапређивање 
сарадње и 
унапређивање 
рада школе. 

Припремају и 
примењују 
анкете, обрађују 
податке, изводе 
резултате. 

Попуњавај
у анкете, 
сугеришу, 
предлажу. 

На крају сваког 
полугодишта 
- Подела 
анкета 
родитељима у 
задњој недељи 
децембра/маја 
прикупљање 
анкета у трећој 
недељи 
јануара/ првој 
недељи јуна.  
- Излагање 
резултата на 
наставничом 
већу 
јануар/јун 

 

VII.6.6 Програм здравствене заштите ученика 

 
Циљ програма је друштвена и лична брига о здрављу сваког детета. Један од најважнијих циљева у 
области здравствене заштите је и развијање, код сваког ученика појединачно свести о значају очувања 
личног здравља и значај његовог активног односа према томе, као и развијање правилног односа 
према исхрани, слободном времену, боравку у природи, редовним консултацијама у здравственим  
службама и избегавању ризичних ситуација и понашања, која могу штетно утицати на њих. 
 

Ред. 
бр. 

Активности Начин реализације 
Носиоци 
реализације 

Време реализације 

1. 

- Обавештавање 
родитеља ученика 
1.3.5. и 7. разреда да 
воде децу на 
сиситематски преглед 
у дому здравља. 
- Спровођење 
превентивних мера за 
превенцију Корона 
вируса који обухватају 
постављање паноа и 
едукацију од стране 

-Обављање прегледа 
у здравственој 
установи у присуство 
родитеља и 
медицинске сестре 
школе. 

Здравствене 
установе 

Октобар,Новембар,Април 
и Мај 
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медицинских сестара и 
наставника. 

2. 

Предавање 
медицинске сестре 
школе „Здрава 
исхрана“ 

-Предавања у нижим 
и вишим разредима 

-Медицинска 
сестра школе 

-Током године 

3. 

Предавање 
медицинске сестре о 
хигијени зуба. 

-Радионице у 
одељењима 7. и 8. 
разреда 

-Одељењске 
старешине 

-Током године 

4. 

Обележавање 
значајних датума 
везаних за здравствену 
превенцију 

-Часови  одељењског 
старешине, еколошка 
секција 

-Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

-Током године 

5. 
Реализација акције-  
Дан здраве исхране 

-Укључивање свих 
ученика, постављање 
трпезе са здравом 
храном 

-Одељењске 
старешине 

-Једном у првом 
полугодишту 

6. 

Реализација тема: 
-Лична хигијена 
-У здравом телу здрав 
дух 
-Водимо рачуна о 
здрављу 
-Како да се здраво 
хранимо 
-Дечаци и девојчице се 
разликују 

-Реализација тема на 
часовима: 
-Свет око нас 
-Природа и друштво 
-Биологија 
-Час одељењског 
старешине 

-Одељењске 
старешине 

-Према  плановима током 
године 

7. 

Бављење спортом – сви 
часови физичког 
васпитања, часови 
спортске секције, 
недеља спорта,боравак 
на настави у природи 

-Часови физичког 
васпитања, секција, 
такмичења у овој 
области 

-Наставници 
физичког 
васпитања и 
одељењске 
старешине 

-Током године на свим 
наведеним садржајима 

 
 

Брига о здрављу ученика заузима једно од кључних места у раду Школе. Од школске 2018/2019. 
године, у оквиру предмета физичко васпитање уведено је здравствено васпитање за све ученике другог 
циклуса образовања. Брига о здрављу  прожима се у редовној настави многих предмета: свет око нас, 
природа и друштво, биолигија, физичко и здравствено васпитање и часовима одељењског старешине. 
 

VII.6.7 Програм културних активности 

Ред. 
бр. 

Активности Начин реализације Носиоци активности 
Време 
реализације 

1. 
Поруке и цртежи  
за ученике првог 
разреда 

Слање писмених порука и 
цртежа за добродошлицу 
првацима 

Ученици од II дo VIII 
разреда и њихови 
наставници  

Друга 
половина 
Септембра 

2. 
„Шта знаш о 
саобраћају?“ 

Гледање едукативног садржаја о 
саобраћају у оквиру одељења 

Руководилац 
саобраћајне секције 

Септембар 

3. 
Обележавање 
Дечије недеље 

Дани посвећени најомиљенијим 
дечјим активностима:спортски 
дан, стваралачки дан, дан за 
музику, дан посвећен правима 

Сви ученици, 
наставници, 
руководиоци секција и 
тимова 

Прва 
недеља 
Октобра 
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детета у оквиру одељења 

4. 
Гледање 
позоришне 
представе 

Гледање позоришне представе 
онлајн у оквиру одељења 

Одељењске старешине,  
Новембар и 
Фебруар 

5. 
Гледање дечијег 
или цртаног 
филма 

Гледање дечијег или цртаног 
филма на интернету у оквиру 
одељења 

Одељењске старешине,  Октобар  

6. Посета музеја Виртуелна посета музеју 
Одељењске старешине, 
руководилац ликовне 
секције Током целе 

године у 
зависности 
од узраста 
ученика 

7. 
Учешће на 
спортским 
такмичењима 

Организовани одлазак ученика 
на спортска такмичења 

Руководилац спортске 
секције 

8. 
Учешће на 
ликовним 
конкурсима  

Учешће ученика на различитим 
наградним ликовним 
конкурсима 

Руководилац ликовне 
секције 

9. 

Учешће на 
културно 
забавним 
манифестацијама 
и програмским 
активностима 
града 

Учешће на Смотри културно 
забавних активности у 
организацији Друштва 
дефактолога Београда, на 
манифестацији „Ти можеш“, 
поводом светскод дана особа са 
инвалидитетом, у програму 
обележавања Светског Дана 
особа са аутизмом, на 
манифестацији „Ја  имам 
таленат“ у суседној Deutsche 
Schule 

Одељењске старешине, 
директор, руководиоци 
ритмичке, музичке и 
рецитаторске секције  

Током целе  
године 

10. 
Дан посвећен 
школској 
библиотеци 

Упознавање ученика са 
могућношћу коришћења књига 

Одељењске старешине 

Током целе 
године у 
зависности 
од узраста 
ученика 

11.  Школске прославе 
Обележавање Нове 
године,школске славе Св. Саве, 
Дана жена, Дана школе  

Сви ученици и 
наставници, директор и 
особље  

Током целе 
године 

12. 
Изложбе дечјих 
радова  

Обележавање Дана особа са 
инвалидитетом, Нове године, 
Васкрса и Дана жена  

Руководилац ликовне 
секције, дечијег 
стваралаштва  и 
наставници у 
продуженом боравку 

13. 
Дечија 
олимпијада 

Организовање и реализација 
спортског такмичења са 
културно забавним програмом за 
ученике свих школа за децу са 
сметњама у развоју и школа 
сарадница за ученике типичног 
развоја 

Сви ученици и 
наставници, директор 

Јун   

14. Матурско вече 
Организовање и реализација 
прославе за ученике осмог 
разреда 

Сви наставници, 
директор 

 
Напомена: Реализација садржаја у овом програму у великој мери зависи и од активности у локалној 
средини, као и од развоја актуелне епидемиолошке ситуације у земљи. Све активности (спортска 
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такмичења, културно забавне манифестације, излети и посете локалној средини) које не буду 
реализоване активним учешћем и наступима ученика, уколико буде забрана окупљања великог броја 
учесника, биће замењене адекватним активностима које ће се реализовати у мањим групама ученика у 
оквиру школе или прикладним online садржајима.  
 

VII.6.8 Програм заштите животне средине 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и 

очување природних ресурса. Очување природних ресурса односи се и на упознавање са коришћењем 

и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. Школа доприноси заштити животне 

средине остваривањем програма заштите животне средине – локалним еколошким акцијама, 

заједничким активностима школе, родитеља и јединице локалне самоуправе у анализи стања животне 

средине и акција за заштиту животне средине. 

  У оквиру овог програма ученици се информишу о значају очувања животне средине, са 
посебним освртом на њихов лични допринос и ангажовање у реализацији акција на нивоу школе и 
локалне заједнице. На часовима одељењског старешина  у свим узрастима обрађују се одређене теме. 
Посебне активности реализују наставници биологије у редовној настави и у раду еколошке секције. У 
редовној настави приликом обраде пригодних тема ( Свет око нас, Природа и друштво, Географија, 
Биологија...) ученици ће добити информације о загађивачима ваздуха, заштити вода, шума, опасности 
од пожара и поплава и о значају рециклаже. 
 
 

Време 
реализације 

Активности 

Циљеви и 
задаци 

планираних 
активности 

Активности 

реализатори ученика 

септембар - 
јун 

Уређење учионица 

Да се код 
ученика развија 
позитиван однос 
према животном 
простору и 
школској 
имовини 

Упућује, надгледа Цртају, уређују 

септембар -  
јун 

Украшавање 
школских учионица 
и ходника украсним 
биљкама 
Гајење биљака 

Да се код 
ученика развија 
еколошка свест 

Саде, заливају 
Заливају и негују 
биљке 

септембар - 
јун 

Чишћење школског 
дворишта 

Да се код 
ученика развијају 
хигијенске 
навике и значај 
чистоће 

чисте 
Воде рачуна о 
хигијени дворишта 

септембар - 
јун 

Сакупљање 
секундарних 
сировина 
Сортирање отпада 
Значај рециклаже 

Да ученици 
упознају значај 
селекције отпада 
и рециклаже 
папира, 
пластике, метала, 
стакла 

презентовање на 
редовним и 
додатним часовима 

Одлажу стакло, 
папир и пластику у 
одређене 
контејнере 

октобар 
Формирање цветне 
баште у 
жардињерама на 

Да се код 
ученика развија 
еколошка свест 

Саде, заливају Саде, заливају 
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улазу у школу 

април 
Дан планете Земље 
22.април 

Да ученици 
схвате да је 
неопходна 
промена 
човековог односа 
према природи, 
да развијају 
еколошку свест 

Презентовање на 
редовним и 
додатним часовима 

Слушају, повезују, 
схватају, упознају, 
усвајају 

мај 

Израда паноа 
ликовних радова: 
загађење животне 
околине; сањај о 
оваквој планети 
Земљи 

Да ученици 
развијају 
креативност и 
еколошки 
пожељно 
понашање, да 
развијају 
еколошку свест 

Упућују, објашњавају Цртају, разговарају 

јун 
Светски Дан 
заштите животне 
средине 05. Јун  

Да ученици 
схвате да је 
неопходна 
промена 
човековог односа 
према природи, 
да развијају 
еколошку свест 

Презентовање на 
редовним и 
додатним часовима 

Слушају, повезују, 
схватају, упознају, 
усвајају 
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V I I I  П Р О Г Р А М  П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О Г  Р А З В О Ј А  
Н А С Т А В Н И К А  И  У Н А П Р Е Ђ Е Њ Е  О Б Р А З О В Н О - В А С П И Т Н О Г  

Р А Д А  

VIII.1  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ/ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ   НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Под сталним стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника, подразумева се праћење, 
усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси. Стручно усавршавање наставника и 
стручних сарадника одвијаће се кроз различите семинаре у организацији Министарства просвете и 
других организација, с циљем што боље припремљености наставника и стручних сарадника за 
реализацију наставног плана и програма као и примену нових наставних метода и средстава. Стручно 
усавршавање наставника и стручних сарадника одвијаће се у школи и ван школским институцијама. 
План Стручног усавршавања наставника и стручних сарадника усклађен је са Школским развојним 
планом школе. 
Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању 
различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да: 
 

1) Одржи огледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и 
ученика, стручну књигу, односно чланак или да води радионицу; 

2) Присуствује огледним часовима, приказима активности, деловима акционог истраживања 
педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи; 

3) Присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног 
усавршавања, а који су у вези са пословима наставника и стручног сарадника; 

4) Учествује у изради развојног плана установе. 

У школској 2020/2021. години ОШ “Антон Скала“ полазећи од Правилника о стручном усавршавању 
планира следеће активности: 
 

1) Похађање акредитованих семинара, и то:  
 
 Семинарe које су одабрали запослени према својим интересовањима и потребама како би 
унапредили свој рад а који ће се реализовати у складу са могућностима школе: 
 
-„Програмиграње – програмирање игре и играње програмирањем“ (Каталошки број 302, К1 
П1, 32 бода) 
- Друга национална конференција асистивне технлогије и комуникација АСТЕК  
-„Дигитална учионица“  
- Рад са тешким родитељима(Каталошки број 139, К4 П4)  

 
1. Учешће ангажованих  наставника на међународним пројектимa  који се реализују у оквиру 

Еразмус + програма НА Темпус :  
 К 101 „ I CARE“( 2019-1-RS01-KA101-000977) , Стручна међудржавна размена ресурса  
 К 201 „ It's OK“( 2019-1-RS01-KA201-00835), стратешка партнерства 
 K 229 „SENDATA“( 220-1-TR01-KA229-094323_4), Школска партнерства за размене  

2. Учешће на Међународној конференцији „Дани дефектолога“- 2021.године 
3. Учешће на Међународној конференцији дефектолога у Сарајеву 2020/2021 
4. Педагошко психолошко усавршавање наставника 
5. Распоред угледних часова 
6. Напредовање у звању 
7. Обука за коришћење специјализованих софтвера  
8. Остала стручна предавања и скупови, по објављивању термина и исказаним 

интересовањима, доносиће се одлуке од стране надлежних органа школе. 
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Р.Б. Програмски садржаји Носиоци посла 
Време 

реализације 

1. 
Израда плана стручног 
усавршавања наставника 

Чланови стручног већа IX 

2. 
Праћење стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника 

Особа за праћење стручног 
усавршавања 

IX-VI 

3. 

Анализа стручног усавршавања и 
упознавање чланова већа са 
садржајем предавања, трибина, 
семинара и актуелностима 

Чланови стручног већа IX-VI 

4. 

Угледни часови:   

Угледни час – природа и друштво Биљана Јеротић IX 

Угледни час – математика Радмила Пуача X 

Угледни час- математика Срђан Михаиловић XI 

Угледни час – биологија Славица Рашета XI/XII 

Угледни час – грађанско васпитање Сандра Скенџић III 

Угледни час- са предавањем 
Татјана Цакић; Снежана 
Димитријевић-Бабовић 

IV 

Угледни час- српски језик и 
књижевност 

Боја Пејчић 
V 
 

 Угледни час – математика Марија Радивојевић-Ћирић 
V 
 

5 
Извештај са „Дана Дефектолога 
2021.“-год. 

(Излагач ће бити накнадно одређен) II 

6. 

Педагошко психолошко усавршавање наставника и уже стручне теме 

Предавања стручних сарадника 

-Израда и примена ИОП-а Дијана Алексић IX 

-Предавање Дијана Алексић III 

-Предавање Ксенија Сулејмановић 
Друго 
полугодиште 

7. 

Извештај о реализованом стручном 
усавршавању и анализа резултата 
примене стечених знања и 
вештина. 

Особа за праћење стручног 
усавршавања 

VI 

 

VIII.2 НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊУ 

У току стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може да стекне звање: педагошки 
саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник. 
Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник и стручни сарадник подношењем захтева 
установи. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за стицање звања 
прописаних правилником, са проценом свог степена остварености образовно-васпитних циљева на 
основу услова за стицање звања утврђених овим правилником. 
У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са проценом степена 
остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе за: 
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- наставника–од стручног већа за област предмета и од просветног саветника; 
- за васпитача–од стручног актива и просветног саветника; 
- за стручног сарадника у школи–од педагошког колегијума и просветног саветника; 
- за стручног сарадника у дечјем вртићу и дому у ченика–од стручног актива и просветног саветника. 
Предлог и стицање одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника директор 
доставља на мишљење наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу и савету 
родитеља, са прибављеним позитивним мишљењима и проценом. Након прибављених позитивних 
мишљења наставничког, васпитно-образовног, односно педагошког већа и савета родитеља директор 
доноси решење о стицању одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника. 
Изузетно у поступку доношења решења о стицању звања инструктора и вишег педагошког саветника 
директор прибавља и мишљење Завода. 
По прибављеном позитивном мишљењу Завода директор доноси решење остицању звања. 
 

VIII.3 ОСТАЛА СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА 

Ова стручна предавања ће, по потреби, реализовати Директор школе, Правник школе и друга стручна 
лица ван установе. 
 

VIII.4  УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Ради осавремењивања образовно-васпитног процеса и његовог организовања на основама 
савремених достигнућа у дефектолошкој теорији и пракси, ове школске године биће заступљена 
стална активност стручних органа школе на унапређењу наставе и даљем уклапању у нове наставне 
планове и програме. 
Стварањем повољних услова зарад посебна пажња ће се посветити следећим условима рада: 

 Подизање квалитета наставног процеса примењивањем разноврсних облика и метода рада и 
коришћењем наставних средстава; 

 Побољшањем материјално-техничких услова рада; 

 Мотивисање ученика и наставника– истицање појединачних резултата ученика и наставника и 
адекватно награђивање; 

 Повезивање теорије и праксе у настави :извођење огледа у разредној настави, посете 
културним институцијама и радним организацијама, реализација наставних јединица ван 
учионице; 

 Мотивисање ученика за слободне активности :организација јавних часова секција, 
организовање смотре ученичког стваралаштва; 

 Подизање квалитета слободних активности: израда збирки, плаката и паноа, организовање 
слободних активности кроз радионице,  организовање тимског рада у реализацији слободних 
активности; 

 Оспособљавање ученика за што самосталније учење применом разних наставних средстава и 
прилагођених материјала; 

 Стручно усавршавање запослених и праћење промена у области образовања и васпитања; 

 Самовредновање рада школе; 

 Јачање васпитне улог ешколе,  укључивањем родитеља у рад школе; 

 Сарадња са локалном самоуправом; 

 Повећање безбедности и заштите ученика од насиља. 
 

VIII.5  ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и 
локалне самоуправе, ресорног министарства, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање 
безбедности и здравља на раду. У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, школa је у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања, донела три општа правна акта која уређују 
тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и ученика. То су Правилник о 
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безбедности и здрављу на раду, Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 
ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа, План примене мера за 
спречавање и ширење епидемије заразних болести.  

Именована је овлашћена, сертификована фирма за пружање подршке у обављању ових 
послова. 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а 
нису у радном односу у школи, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених 
послова у школи, ако је школа о њиховом присуству обавештена. 

 Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду и поштује све нормативе 

акте везано за спречавање и ширење епидемије изазване вирусом COVID-19. Запослени у школи су 

дужни да: поштују прописе о безбедности и здрављу на раду, прописе везане за спречавање и 

сузбијање епидемије изазване вирусом КОВИД-19, обавесте управу школе о свакој врсти потенцијалне 

опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду, наменски користе средства и 

опрему личне заштите , подвргну се свакодневном мерењу температуре приликом доласка на 

посао,подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу 

лица за безбедност и здравље на раду,  при ступању на рад упозоре на евентуалне здравствене 

проблеме који могу да утичу на безбедност,учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на 

раду, не пуше у забрањеним зонама. 

Запослени су дужни да уколико се симптоми COVID-19 појаве у школи, да се јаве у COVID 

амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор 

школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље. 

Уколико се симтоми појаве ван школе, запослени имају обавезу да се јави у COVID амбуланту 

надлежног дома здравља. Не одлазе у школу и истовремено обавештавају надлежну особу у школи. 

Даље прате препоруке лекара. 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Безбедност на раду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Информисање запослених 
радника са прописаним 
мерама и нормативима 
безбедности на раду 
-Превентивно и периодично 
прегледање и испитивање 
опреме за рад - 
 -Континуирано праћење 
исправности инфраструктуре 
школе и благовремено 
отклањање кварова 
 -Провера противпожарног 
система ,  
-Обука запослених за 
противпожарну заштиту, 
једном годишње  
-Коришћење централизованог 
видео надзора 
-Обиласци школског 
полицајца  

Референт за против пожарну 
заштиту-ангажовани Уговором 
о пословно- техничкој сарадњи 
Секретар школе 
Лице за БЗР изменовано од 
стрене директора школе 
Лице одговорно за контролу 
примене прописаних мера 
 Директор  школе 
 Домар 
Сви запослени  

Заштита здравља на раду -Информисање запослених 
радника о прописаним мерама 

Завод за јавно здравље 
Санитарна инспекција 
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у вези са сузбијањем епидемије 
изазване вирусом COVID-19  
Обука из области безбедности 
и здравља на раду 
Вођења евиденција везаних за 
повреде на раду и сходно 
томе,информисање о 
остваривању права  
-Обука запослених радника о 
пружању прве помоћи  
-Санитарни прегледи особља 
запосленог у кухињи, 
медицинске сестре, 
спремачице  и наставници у 
продуженом боравку -током 
године  
-Испитивање услова радне 
средине 
-Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација простора, два 
пута годишње. 
По потреби чешћа 
дезинфекција  
школе од стане овлашћене 
установе у циљу сузбијања и 
спречавања ширења епидемије 
изазване вирусом COVID-19  
-Набавка заштитне опреме 
- Свакодневна дезинфекција 
заједничких предмета који се 
свакодневно додирују  

Комунална инспекција  
Овлашћено лице за обављање 
послова  из безбедности и 
здравље на раду 
Овлашћена лица за 
спровођење мера забране 
пушења 
Медицинске сестре 
Спремачице 
Сви запослени 

Осигурање Осигурање ученика 
Осигурање запослених  
Осигурање школске имовине 
Осигурање од опште 
одговорности 

Изабрана осигуравајућа кућа 
Градски секретаријат за 
образовање 
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I X  П Р О Г Р А М  С А Р А Д Њ Е  С А  Д Р У Ш Т В Е Н О М  С Р Е Д И Н О М  И  
К У Л Т У Р Н А  И  Ј А В Н А  Д Е Л А Т Н О С Т  Ш К О Л Е  

IX.1 САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

Школа је имала успешну сарадњу са многим установама и организацијама са којима се планира даља 
сарадња током ове школске године:Министарством просвете, науке и технолишког развоја Републике 
Србије, Секретаријатом за образовање града Београда, Градском општином Савски венац, Друштвом 
за помоћ МНРО општине Савски венац и Стари град, Савез удружење за помоћ особама са аутизмом 
Републике Србије, Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом 
Републике Србије, Друштво дефектолога Србије и Београда,Домом здравља, Спортском академијом 
„Сењак“, Центрима за социјални рад, Министарством унутрашњих послова, ДКЦ 
Мајдан,Амбасадама,свим школама за ученике са сметњама у развоју, редовним школама ОШ „Петар 
Петровић Његош“, ОШ „Исидора Секулић“, ОШ „Војвода Радомир Путник“, ОШ „Радојка Лакић“, 
ОШ „Стефан Немања“, ОШ „Војвода Мишић“, ОШ“Милоје Васић“, Угоститељско туристичком 
школом, Дизајнерском школом, Ликовном Академијом, Војном Гимназијом,Средњом занатском 
школом, Интернационалном школом – Chartwell school, Немачком школом.Домом за децу и омладину 
Сремчица, Домом за децу без родитељског старања “Дринка Павловић“ и Центром за заштиту 
одојчади, деце и омладине – Звечанска и многим компанијама и појединцима  које помажу у 
реализацији планираних активности школе. 

 

IX.2 КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 
Ради афирмације културно-уметничког живота школе, као и организованог утицаја на подизање 
свести о могућностима и талентима које поседују многа деца из наше школе, пружању адекватне 
подршке и развијању правилног односа према деци и особама са инвалидитетом уопште. Школа ће у 
складу са епидемиолошким условима организовати самостално или  у сарадњи  са  другим  школама  
разноврсне  програме: 
-Изложбе  ликовних  и  техничких  радова  ученика 
-Тематске инклузивне радионице  
-Свечане  академије 
-Организовање  посета позоришту, изложбама, биоскопскимпредставама 
-Организовање предавања из области дефектологије за колеге из редовних школа ради правилног 
рада са  децом која  имају  сметње у  интелектуалном  развоју-гранични случајеви. 
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X  П Р О Г Р А М  З А  П Р О М О Ц И Ј У  И  М А Р К Е Т И Н Г  Ш К О Л Е  

Ради упознавања друштвене јавности са делатношћу, тј. организацијом рада и циљевима школе, 

у школској 2020./2021. години планира се интензивнији рад на маркетингу школе.  

 

Р.Б. Програмски садржаји Носиоци посла 
Време 

реализације 

 
 

1. 

Презентовање школе пригодним 
програмима, наступима на приредбама, 
поводом пријема првака, дочека Нове 
године,  Дана Светог Саве, Дечје 
олимпијаде и обележавањем других 
важних датума током школске године .  
Рад на промоцији Школе учешћем  
на стручним скуповима,међународним 
пројектима и пројектима у земљи 

чланови стручног 
актива за ШРП , 

руководиоци 
стручних органа 

школе, представници 
секција, директор 

 
 

IX-VI 

 
2. 

Приказивање резултата и акција које се 
реализују у школи и ван ње на паноима 
школе, Web сајту или facebook-у 

 
Славица Рашета 

 
IX-VI 

 
3. 

Информисање родитеља о активностима 
које ће се спроводити на нивоу школе као и 
о постигнутим резултатима ученика на 
такмичењима и смотрама 

 
Славица Рашета  

IX-VI 

 
4. 

Укључивање родитеља у заједничке акције 
с циљем унапређивања и побољшања 
услова рада у школи 

 
Координатор акције 

 
IX-VI 

 
5. 

Спровођење координираних акција за 
упис ученика у први разред школске 
2021./2022. године ( посете вртићима, 
домовима, постери, брошуре, флајери, 
медијска презентација) 

Директор 
Стручни тим школе 

 
II 

 
6. 

 
Прикупљање података за сајт школе 

Славица Рашета 
Чланови стручног 

већа 
 

 
IX-VI 

7. Ажурирање сајта школе Особа задужена за 
ажурирање 

IX-VI 

 
8. 

Презентовање постигнутих резултата 
школе кроз различите облике рада путем 
средстава јавног информисања, штампе, 
радиа, тв 

 
Директор  

IX-VI 
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X I  П Р А Ћ Е Њ Е  И  Е В А Л У А Ц И Ј А Г О Д И Ш Њ Е Г  П Р О Г Р А М А  Р А Д А  
Ш К О Л Е  

Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено сагледавање нивоа и 
квалитета реализације свих радних задатака. Критичким сагледавањем остварености планираног 
вршиће се евентуалне корекције и предузимати мере за оптималну реализацију свих планираних 
задатака. Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се вршити током 
целе године. Сви носиоци планирања биће укључени у процес остваривања радних задатака, као 
својеврстан облик самоконтроле. 
 
Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за циљ да се ниво 
планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, процес праћења има за циљ да 
све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у позицију критичког преиспитивања сопственог 
рада.Имајући у виду изложено, у циљу што потпунијег и садржајнијег праћења реализације из 
Годишњег и Школског програма рада школе, утврђује се следеће: 

1. Сви наставници су дужни да оперативне (месечне) планове и програме рада са 

ученицимапредају педагогу до последњег дана у месецу за наредни месец;Остваривање 

наставног плана и програма у оквиру свих видова делатности у протеклом периоду, после 

одржавања седница одељенских већа, у писаној форми поднеће руководиоци одељенских већа 

на основу којих ће директор и педагог/психолог школе припремити анализу и изложити  је на 

седници Наставничког већа; 

2. Резултати рада који су постигнути у оквиру ученичких организација поднеће руководиоци у 
писаној форми на седници Наставничког већа. О раду стручних већа у току школске године, 
извештај ће поднети руководиоци на седници Наставничког већа; 

3. Прикупљени и акумулисани подаци, наведени у тачкама 1. и 2. користиће се за израду 
анализасвеукупног рада школе на крају првог односно другог полугодишта за процену нивоа 
остварености планираних задатака који ће се презентирати у виду извештаја представницима 
друштвене заједнице, ученика школе и просветних органа у складу са Законом; 

4. Прикупљени и акумулисани подаци о остваривању плана и програма рада користиће се за 
процену нивоа квалитета основних задатака постављених Годишњим планом рада школе, 
Школским развојним планом и Школским програмом, са посебним освртом на реализацију 
закључака која су усвојила стручна тела; 

5. Одељенске старешине ће после одржаних седница стручних органа, информисати родитеље 
ученика о оствареним резултатима у протеклом периоду и наредним задацима.  

6. Директор је дужан да два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, Савету 
родитеља и Наставничком већу. 
 

Основну документацију за праћење остваривања Годишњег плана рада школе чине: оперативни и 
глобални планови рада, ИОП2 ученика, дневници рада, припреме за рад, периодични и годишњи 
извештаји и записници о раду стручних тимова, актива, већа, књига дежурства и остала евиденција 
обавезна  за рад сваке школе. 
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X I I  П Р И Л О З И  У З  Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Ш К О Л Е  

Делатност школе веома је широка и разноврсна. Све активности тог динамичног механизма 
немогуће је до краја планирати и предвидети. Због оперативности и прегледности, одређени 
садржаји програмирани су као прилози који чине посебне целине и саставни су део Годишњег 
плана. 

XII.1. ПОПИС ПРИЛОГА КОЈИ ЧИНЕ ИНТЕГРАЛНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

Прилог бр.1 – Списак одабраних уџбеника.  

Прилог бр. 2 – ИОП-и који се чувају у документацији школе.  

Прилог бр. 3 – Глобални и оперативни планови рада наставника чувају се у документацији школе. 

 

 

 

директорка школе  председник школског одбора 

   

Наташа Селић Станковић  Ксенија Сулејмановић 

   

 

 


