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I УВОД 
 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 

Назив школе Основна школа ''Бранислав Нушић'' 

Адреса (место, улица 

и број): 

 

Београд,Заплањска 45 

Округ: 

 
Београд 

Општина: 

 
Вождовац 

Бројшколскихобјеката Два школска објекта 

Специјални васпитно-

образовни рад 
Једно комбиновано одељење 

Подаци за контакт 

Телефон 011.24.60.763 

Факс 011.39.74 . 835 

Website www.nusicbg.org 

Еmail nusicbg@gmail.com 

Име директора Маријана Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nusicbg.org/
mailto:nusicbg@gmail.com
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1.1.Некада јебило... 

 

Основна школа „Бранислав Нушић“ , у Београду, Улица Заплањска 45, изграђена је 

давне 1935. године у крају који је носио име „Петар Мркоњић“, а од 1941. године до 

данас познат је под називом „Маринкова Бара“. 

 

Иницијатива за градњу школе, велика подршка и помоћ на самом почетку стигла је 

од славног комедиографа Бранислава Нушића.Градња је почела 1934. године, а завршена 

је углавном добровољним радом мештана 1935. године. Тачније звоно за први школски 

час у новој згради огласило се 18. октобра 1935. године. 

 

У част и захвалност, великом писцу, хуманисти и љубитељу деце, Браниславу 

Нушићу, школа у чијој је градњи и лично учествовао од самог почетка до данашњих дана 

носи његово име. Дан његовог рођења 8. октобар слави као Дан школе. 

 

На почетку свог рада Школа је имала 7 одељења и укупно 284 ученика. 

 

Велико досељавање почиње са изградњом нових насеља:Сива Стена, Браће Јерковић 

и Медаковић.У периоду од 1956/57. до 1985/86. школске године школа је имала 55 

одељења и преко 2000 ученика. 

 

Васпитавајући младе нараштаје у окружењу узајамног поштовања, разумевања, а пре 

свега љубави, учитељи и наставници Школе „Бранислав Нушић“ усадили су у хиљаде 

младих личности дух племенитости, хуманости и поштеног односа према раду и 

обавезама. 

 

1.2.Сада је... 

 

Школску 2021/2022. годину започеo је  691 ученик. Ученици су распоређени у 30 

одељењa-29 одељењa редовне наставе и 1 одељење ученика са посебним потребама. 

 

Кроз пројекте самовредновања којима врло студиозно приступамо сваке школске 

године од самог почетка имплеметације овог пројекта у школи, дошли смо и до процене 

наших снага и слабости. 

 

 

 Поносни смо јер добро радимо: 

- Тимски и усаглашено конципирамо школски и годишњи план рада школе 

- Кроз реализацију развојних планова у претходним периодима значајно смо 

унапредили планирање и припремање наставника  
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 Школске 2017/18. године Основна школа „Бранислав Нушић“ изабрана је у да 

буде учесникПИЛОТ ПРОЈЕКТА „ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“-Остварена сарадња 

током пројекта са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

Министарсвом за саобраћај и телекомуникације, Британским саветом и 

амбасадом Велике Британије. Школски тим је прошао низ обука које треба да 

унапреде наставу у правцу развоја критичког мишљења код деце и развоја 

дигиталних компетенција. Школа је добила донацију – микро бит уређаји 

намењени обуци у програмирању.Школске 2020/21. године и даље смо радили у 

оквиру овог пројекта. За школску 2021/22. године планирамо увођење 

информатичке секције за ученике који искажу интересовање за даље развијање 

и унапређивање својих дигиталних компетанција. 

 Углед и промоција школе је важан сегмент нашег рада који континуирано и даље 

унапређујемо кроз: велики број ваннаставних активности у оквиру којих кроз 

сарадничке односе ученика, наставника и родитеља постижемо успехе на 

такмичењима у знању и вештинама кроз традционалне манифестације: 

„НУШИЋЕВ  ВАШАР“ и  „И ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“. Протекле школске године 

због посебних – пандемисјких услова рада ове манифестације нисмо реализовали, 

од њих не одустајемо! 

 Бројни школски и међународни пројекти доприносе екстерном и интерном 

маркетингу Школе: 

-„ОБРАЗОВНИ КРУГ“-Сарадња са допунским српким школама у Француској, 

кроз унапређивање језичких компетенција ученика, развој другарства и сарадње, 

путем заједничких часова на српском и француском језику, употребом скајпа 

негујемо и дигиталне компетенције. 

 

-Пројекат „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ снажно подржан од колектива 

наставника и ученика, а понајвише од родитеља наше Школе допринео је 

ефикаснијем раду на унапређивању и развоју међупредметних компетенција у 

наставном процесу. Посбно истичемо активности „МЕНТОР ЦЕНТРА ЗА 

ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ“ у оквиру којих су ученици током протекле 2020/21. 

године уз асистенцију предметних наставника пружали вршњачку подршку 

другарима који из појединих наставних области нису успели да савладају 

одређене садржаје и захтеве. У условима које је наметнула епидемија успели смо 

да развијемо сарадничке односе међу ученицима, да подстакнемо задовољство и 

уживање у продуктима заједничког рада и учења. 

 

- ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „ОЗНАКА ДИГИТАЛНА ШКОЛА“ мотивисао је велики 

број наставника да садржаје намењене настави и учењу осмисле у дигиталном 

окружењу и учине доступним ученицима и током наставе у школи, а посебно када 

је настава извођена он-лајн. Значајна збирка реализованих часова, ако примера 

„добре праксе“ налази се на сајту школе у одељку „ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ“ 

 

-У оквиру пројекта „ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА СВЕ 

УЧЕНИКЕ У СРБИЈИ „ урадили смо следеће: 
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 Оформили и опремили дигиталну библиотеку – нов намештај, 64 таблет 

рачунара које ученици могу изнајмити за потребе свог учења код куће или 

у школи, три лап топ рачунара 

 Организовали радионице подршке у оквиру програма „професионалне 

оријентације“ за све ученике осмог разреда који нису имали довољно 

подршке у својим породицама око припреме за завршни испит, одабира 

будућег занимања и школе, и попуњавања листе жеља за упис у средњу 

школу 

 Током августа 2021. године организовали смо ЛЕТЊУ ШКОЛУ за све 

ученике којима је била потреба подршка за почетак учења и припрема за 

предстојећу 2021/22. годину. Летњу школу похађало је 85 ученика у 

области: српског језика, математике, физике и хемије. Приликом одабира 

наставних области за летњу школу поштовали смо интересовања и 

потребе ученика. 

 

 

- Не пропуштамо да унапређујемо наше међуљудске односе и градимо добру 

атмосферу узајамне подршке у раду са младим нараштајима. 

- Сарађујемо са члановима Школског одбора и Саветом родитеља школе у 

функцији развоја и напретка школе 

- Структура наставног кадра омогућава квалитетну реализацију свих активности у 

школи; наставници су перманентно мотивисани за свој професионални и лични 

напредак и предано раде на стручном усавршавању 

- Управа и стручна служба Школе развија поверење у колективу, спремно 

преузима одговорност у доношењу одлука, промовише Школу, подстиче 

креативне активности ученика, наставника и родитеља 

- У припреми новог Развојног плана обавили смо и самовредновање квалитета рада 

установе у свих седам кључних области о чему је сачињен и Извештај о 

самовредновању рада ОШ“Бранислав Нушић“. 

- После извршеног   вредновања квалитета рада установе дошли смо до закључка 

да 

 

 

 У наредном периоду треба да унапредимо: 
 

- Учење: спољашњу мотивацију –учење за оцену заменити –задовољством због 

процеса учења и сазнавања.Ученици не уче са разумевањем, учење је углавном 

ослоњено на рецептивне,репродуктивне методе;знања су површна и 

несистематична.Развијати и унапређивати различите технике оцењивања са 

посебним акцентом на формативном оцењивању и самооцењивању. Ретко се 

користе додатни извори знања 

- Квалитет школских постигнућа- ученици ретко повезују знања стечена у 

различитим наставним предметима;ученике треба у већој мери подстицати да 

уважавају разлике, поштују правила лепог понашања 
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- Подстицати у већој мери развој социјалних вештина код ученика и наставника, 

неговати демократски дух и иницијативу код ученика и наставника и родитеља 

- Разрадити поступке и начине веће и квалитетније партиципације локалне средине 

који ће унапредити рад у школи, а посебно развити моделе партнерства и сарадње  

са родитељима наших ученика 

- Перманентно, а у складу са материјалним могућностима, планирати уређење и 

опремање школских објеката; 

- Развијати дигиталну стратегију у Школи „Бранислав Нушић“ 

- Пратити потребе савремене наставе кроз планове набавке наставних средстава, 

опреме и материјала 

- Стручна служба школе треба да развије и унапреди програм професионалне 

оријентације ученика  

- Иако радимо вредно и посвећено, нисмо у довољној мери били ангажовани 

на пословима интерног и екстерног маркетинга 

2. ДЕФИНИСАЊЕ МИСИЈЕ ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

 

Занимљива, динамична и подстицајна атмосфера за рад у школи „Бранислав Нушић“ 

усмерава  ученике, наставнике и родитеље у правцу напредовања у постигнућу и сазнавању.  

 

Добри међуљудски односи, толеранција и подршка, основна су претпоставка добре сарадње 

на свим нивоима. 
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IIПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 .ГОДИНУ 

 

 Годишњим планом рада одређују се основни задаци које ће извршавати ученици и 

радници, као и родитељи  Школе школске 2021/22. године. 

 

 Њиме се утврђује организација и динамика остваривања васпитно-образовних 

активности и одређују њихови носиоци. Поред тога он омогућује унапређење васпитно-

образовног рада, праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуацију рада стручних 

органа, органа руковођења-директора и управног органа Школе-школског одбора. 

 

Исходишта за израду Годишњег плана рада Школе су: 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о основној школи 

 Правилници о наставним плановима  и програмима основног образовања и 

васпитања и други важећи подзаконски акти 

 Школски календар за школску 2021/22. годину 

 Статут Школе 

 Школски програм за период од 2018/19. -2021/22. школске године и Анекс 

школског програма за четврти и осми разред 

 Протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 Акциони план за имплементацију инклузивног образовања  

 Акциони план унапређивања образовно-васшитног рада у Основној школи 

„Бранислав Нушић“ 

 Извештај о самовредновању који обухвате све области вредновања квалитета 

образовно васпитног рада у основној школи 

 Развојни план Основне школе „Бранислав Нушић“ за период до 2017/18. -

2021/2022. школске године 

 Извештај о раду школе у протеклој школској години 

 Извештај о стручном усавршавању запослених 

 Образовни стандарди за крај првог и другог циклуса основног образовања 

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 Закључци органа управљања и стручних органа Школе 

 Програми ангажовања ученика у ваннаставним активностима 

 Искуства стечена кроз реализацију различитх пројеката у које је Школа 

укључена 

 Правилник и упутства за рад у ванредним условима 

 Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног 

рада у основној школи у школској 2021/22. години. 
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III МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

1.УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ ''БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

 
Школа ради на подручју 11. и 12.месне заједнице вождовачке општине одакле долази већина 

ученика. 

 

       На терену школе «Бранислав Нушић» изражене су контрадикторности у социо-

економском статусу ученичких породица. Док је код једног броја породица регистрован 

изразито висок ниво образовног, социо-економског и култруног стандарда, с друге стране 

постоје и породице чије је статус по поменутим параметрима на врлом ниском нивоу.Уже 

школско подручје не располаже у довољном броју институцијама које за делатност имају 

културу, спорт и рекреацију. 

 У непосредној билизини Школе током школске 2013/14. године отворен је Тржни 

центар „СТАДИОН“. Чести културни догађаји које организује менаџмент Тржног центра 

допринели су разноврсности културних садржаја у окружењу. Спортске 

манифестације(углавном утакмице ревијалног и хуманитарног карактера које су 

реализоване на Стадиону ФК „Вождовац“ такође су окупљале ђаке и родитеље наше Школе.  

 

      Школа ради у два објекта:»мала школа»-у којој се образовни процес реализује са 

ученицима млађих узраста- 1 до 4. разреда и «велика школа» - настава и ваннаставне 

активности за ученике од 4 до 8. разреда.  691 ученик, распоређени  су у 29 одељења  редовне 

наставне и 1 одељењe специјалне наставе.За сада постоје оптимални просторни услови за 

извођење наставе у две смене и кабинетски рад у предметној настави. Међутим, у оквиру 

Пројекта „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ ученици од петог до осмог разреда иду 

на наставу само пре подне, а после подне има услова за разноврне активности: Ментор 

центар за вршњачко учење, Италијански језик, Аеробик, Француски језик... За ученике 

првог и другог разреда, сходно потребама породица и локалне заједнице, организован је рад 

у 4 групе продуженог боравка. На почетку школске 2021/22. године у Школи ће радити   

група продуженог боравка у трећем разреду, и једна група у четвртом разреду у оквиру 

посебног пројекта Скупштине града Београда.  

 

Уз помоћ пројекта Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту успевамо да 

задовољимо све веће потребе породица наших ученика да користе услуге продуженог 

боравка. 
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ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

Намена просторије Број просторија 

Учионице за резредну наставу 10 

Мултимедијална учионица 1 

Учионице за продужени боравак 3 

Кабинет за српски језик 2 

Кабинет за математику 2 

Кабинет за стране језике 2 

Кабинет за историју 1 

Кабинет за географију 1 

Кабинет за хемију 1 

Кабинет за физику 1 

Кабинет за биологију 1 

Кабинет за ТО 2 

Фискултурна сала са пратећим 

просторијама 

1 

Учионица за специјалну наставу 1 

Кабинет за инфоматику и рачунарство 2 

Библиотека са читаоницом и медијатека 1 

Свечана сала 1 

Ђачка кухиња са трпезаријом 1 

Наставничка канцеларија 2 

 

Остале просторије представљају канцеларијски простор специфичне намене: 

административне службе, директор, стручне службе школе, архива. 

У склопу школе «Бранислав Нушић» су и пространа игралишта .Двориште школе украшава 

парк богат растињем и украсним биљем.    

. 

Почетак нове школске 2021/22. школске године обележила је санација простора ШКОЛСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ, као и компелтна реавизија књижног фонда у складу са законским 

прописима. Формирали смо дигиталну библиотеку која опремљена новим намештајем, 

дигитални фонд чине 64 таблет рачунара, три лап-топ рачунара за потребе наставе, али и 

потребе оних ученика који у кућним условима не располажу дигиталним уређајима. 

Из буџета Града Београда – Градски Секретаријат за образовање током школске 2020/21. 

године издвојио је средства за: 

 Набавку бим пројектора са плафонским носачима 7 комада 

 Набавку школског намештаја за дигиталну библиотеку и школску зборницу 
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Средства која Школа приходује издавањем школског простора у закуп на почетку 

школске 2021/22. године употребили смо за: 

 Кречење библиотеке, дигиталне библиотеке и школске зборнице 

 Постављање заштитних решетака на библиотеци и дигиталној библиотеци 

 Постављање  надзорних камера у простору дигиталне библиотеке 

Можемо закључити да су Основна школа „Бранислав Нушић“, Центар за образовне 

политике (Пројекат за премошћавање дигиталног јаза за све ученике у 

Србији)Секретаријат за образовање Града Београд  заједничким снагама и средствима 

значајно допринели уређењу и опремању  школских објектата, а самим тим наставу и 

боравак ученика и запослених у Школи пријатнијим а процес учења ефикаснијим и 

савременијим. 

 

 

2. ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. годину 

 

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и 

настава је у потпуности стручно заступљена. 

 
 
Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских 

проблема.  
 
У школи је укупно запослено 75,5 радника, од тога 51 у настави, 1,5 стручна 

сарадника, 1 библиотекар , 1 директор,као и 20  радника изван наставе. 

 

 

 

         

 Степен стручне спреме 
    

Број 
 

 Број 
    

                  

 

Послови и 
                            

запослених 
  

Свега 
 

                           запослених      
 

радни задаци   
I   

II   
III   

IV   
V   

VI   
VII/1   

VII/2     
са мање од   

запослених  

                   
са 100% 

     
                              

100% 
    

                                  

                                   

 Директор                   1     1     1  

 

Наставник/дефе
ктолог                   1     1     1  

 Стр. Сарадник                   2     1            0,5  1,5  

 Библиотекар                   0,5   0,5  0             1  1  

 Разредна наст.               2  12     14     14  

 Предм. наст.                      30  3  30  3  33  

 Продужен бор.                   4     4     4  

 Шк. Кухиња         1              1     1  
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Табела 4 - Преглед броја запослених  
 

3.УЧЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА – ПРЕМА УПУТСТВУ 
О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И ПОДАЦИМА У ИНФОРМАЦИОНОМ 
СИСТЕМУ 

Разред одељење Број 

ученика 

ИОП1 ИОП2 Укупно 

ученика према 

Стручном 

упутству 

Први 1. 26 - - 26 

Први 2. 27 - - 27 

Први 3. 27 - - 27 

Други 1. 25 2 - 27 

Други 2. 23 - - 23 

Други 3. 24 2 - 26 

Други 4. 23 - - 23 

Трећи 1. 27 2 - 29 

Трећи 2. 26 3 - 29 

Трећи 3. 28 2 - 30 

Четврти 1. 24 3 - 27 

Четврти 2. 25 3 - 28 

Четврти 3. 21 - - 20 

Четврти 4. 22 - - 22 

Пети 1. 22 2 - 24 

Пети 2. 21 2 - 23 

Пети 3. 22 2 - 24 

Пети 4. 22 2 - 24 

Шести 1. 27 2 - 29 

Шести 2. 23 1 - 24 

Шести 3. 23 3 - 26 

Шести 4. 22 2 - 24 

Седми 1. 21 2 1 25 

Седми 2. 22 4 - 26 

 Адм. Особље             1       2     3    3  

 Пом. тех. особ.  14                    14    14  

 Домар       2                2     2  

 Свега   14      2   2      2   51,5   3,5   71   4,5   75,5  
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Седми 3. 21 1 - 22 

Седми 4. 21 2 1 25 

Осми 1. 24 - - 24 

Осми 2. 19 2 - 21 

Осми 3. 26 2 - 28 

Осми 4. 22 2 - 24 

 

 

 

 

 

Одељење ученика са посебним потребама 

 

Разред 3. 6. 7. 8. Укупно 

Број 2 2 2 2 8 

 

Укупан број ученика  на почетку  2021/22. године био је 691. Ученици су оптимално 

распоређени по одељењима, према процењеним могућностима да уче и напредују, 

едукативној и социјалној структури својих породица, као и према полу.  

Инклузивне образовне стратегије поред рада у одељењу ученика са посебним потребама 

имале су своју пуну примену и у редовним одељењима. Потребе за додатном подршком 

нашим ученицима дистрибуиране су на почетку  2021/22. године на следеће начине: 

 11 ученика ће радити је према индивидуализованим плановима 

 47  ученика имаће подршку виду ИОП-1 у целини или у одређеним наставним 

областима 

2 ученика ради  сходно решењу Интересоне комисије по ИОП-2 у одељењима 

редовне наставе према измењеним и прилагођеним програмима. Укупно 10 

ученика наше школе има решење Интерресорне комисије и ради према ИОП-2.  

 

 

 Пратећи породичне и социјално-едукативне услове у оквиру породица наших 

ученика можемо рећи да око 18% наших ученика припада категорији 

маргинализованих друштвених група ( врло сиромашне и необразоване 

породице, незапослени родитељи, родитељи зависници и сл.) 
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4.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 
 Савремена наставна средства захтевају и припремање наставника како за примену 

иновативне технологије, тако и за промену наставних метода како у презентацији наставних 

садржаја тако и у области оцењивања знања ученика. Уопштено говорећи савремени 

приступ настави захтева од наставника и ученика да буду дигитално описмењени, да 

ученици буду активни учесници учења које ће се углавном одвијати у школи и да и 

наставници и ученици буду спремни на стално развијање својих компетенција – на 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ. Иако смо у овом тренутку једна од најбоље опремљених школа, 

наставницима је неопходна подршка у виду обуке – дигитално описмењавање, подршка да 

слободно развијају широку лепезу метода у учењу и оцењивању.  
 Посебан изазов представља одвијање наставе у условима ванредног стања, 

према посебном Упутству и Правилнику због епидемије COVID19. 

 Од марта 2020. године наставници, ученици и родитељи сусрели су се са новим 

обликом наставе на даљину, уз употребу технологије и веб – алата који им нису до тада 

били довољно познати ни блиски. Али, сада на почетку 2021/22. године и наставници 

и ученици су много спремнији да одговоре овом изазову – учење у специфичним 

условима, који нужно уважавају пре свега, здравствене препоруке за очување здравља 

ученика и наставника. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

Наставно средство Количина 

Касетофон 9 

ТВ пријемник 2 

Дијапројектор 1 

Графоскоп 1 

Комплет за извођење огледа из хемије Укупно 64 артикала 

Опрема за кабинет физике: 

 Демонстрациони сет Мехнаика 
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 Демонстрациони сет калорика 

 Демонстрациони сет основи електронике 

 Сет оптика-10 експеримената 

 Демонстрациони сет електирчна струја 

 Остала опрема за извођење очигледне наставе и 

опремање кабинета за физику 

Опрема за биолошки кабинет: 

 Бинокуларни микроскоп 

 Модели за демонстрацију – анатомија, ботаника, 

зоологија 

 Прибор за извођење експеримента 

 Комплет постера за очигледну наставу 

 

Опрема за кабинет историје: 

 Историјске карте и мапе 

 Комплет постера 

 

Опрема за кабенете математике: 

 Основни прибор за геометријско цртање 

 Модели геометријских тела- 16 различитих модела 

 

Опрема за кабинет географије: 

 Глобуси 

 Компаси 

 Држач за карте 

 16 различитих географских карата и мапа 

 

ИКТ ОПРЕМА: 

 Фотокопир апарати 5 комада 

 Пројектори 10  комада 

 Лап-топ рачунари -20 комада 

 Моторизовано пројекционо платно -1 

 Интерактивна табла-систем-5 комада 

 Систем за квизове- 2 комада 

 Документ камера – 2 комада 

 Сет за нимање наставе-2 комада 

 Рутер – 2 комада 

 

Штампач 10 

Скенер 1 

Флип-чарт табла 1 

Лабараторијеза стране језике 2 

Опрема за кабинет музичког васпитања: 

 Инструменти Орфовог инструментаријума 

 Металофони 

 Ксилофони 

 Буњеви 

 Звечке 

 Триангл 

 Даире 

 Електрична хармоника 

 Клавир/пианино 

2 
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 Метроном 

 Микрофони 

 Миксета 

 Звучници 

70 РАЗЛИЧИТИХ ДИДАКТИЧКИХ СЕТОВА ЗА 

РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

Опрема за кабинет за техничко и информатичко 

образовање: 

 Универзална машина за моделарску обраду дрвета 

 Конструкторски сетови-Обновљива енергија; 

Зупчаници и погон;   

 Преко 40 артикала које чине алат за рад у радионици 

 

Књиге у школској библиотеци 10100 

Опрема за кабинет ликовне уметности: 

 Линорез сет 

 Керамичка пећ 

 Машина за вањање глине 

 Преко 20 артикала потребних за демонстрацију 

различитих ликовних техника и извођење 

 

Дигиталне учионице 10 

 

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА  

64 ТАБЛЕТА 

3 ЛАП ТОП РАЧУНАРА 

9 ГРАФИЧКИХ ТАБЛИ 

 

Поред наставних средстава набројаних у табели напомињемо да смо у више наврта и кроз 

пројекат Развионица, али и кроз друге пројекте и донације опремили фискултурну салу свим 

потребним спортским реквизитима према и изнад стандарда за савремену наставу физичког 

васпитања.  

Уз помоћ Општине Вождовац уредели смо кошаркашко игралиште и уз њега трибине и 

полигон за вежбање на отвореном простору. 

Уређењу школског амбијента посветили смо посебну пажњу. На почетку школске 2018/19. 

године,  санирали смо темеље „мале школске зграде“, која је тонула а зидови споља и изн 

утра пуцали. Безбедност ученика подигли смо на виши ниво санацијом пасареле између две 

школске зграде, која служи као безбедан прелаз учен ика преко веома прометне 

саобраћајнице. 

Пројектом „2000 дигиталних учионица“ имамо компетну дигиталну опрему за кабинет 

физике и француског језика, као и све учионице разредне наставе, и учионице опремљене 

наменски за продужени боравак у првом и другом разреду. 

 

Сви ученици и наставници имају отворене службене налоге за рад у оквиру ГУГЛ учионице. 

Припремамо се за рад на МУДЛ платформи. 
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

1.РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ОШ“БРАНИСЛАВ 
НУШИЋ“  НА ПОЧЕТКУ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЗА РАД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“, 

БЕОГРАД 

На почетку школске 2021/22. године у складу са Стручним упутсвом за организацију 

и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. 

години 

 

 

1. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ  ЗА РАД У ПОГЛЕДУ 

ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА 

 

Основна школа „Бранислав Нушић обезбедила је средства за редовну дезинфекцију 

просторија: 

 100 литара средстава за дезинфекцију радних површина, подова и зидова 

 50 литара течног сапуна за ђачке и наставничке тоалете 



17 

 

 Дезобаријере на свим улазима у школу 

 Флаше са прскалицом у свакој учионици,  на свим улазима у школу 

 1000 заштитних маски за ученике и наставно особље , распоређене на 4 пункта 

( два у објекту „мале школе“ и два у објекту „велике школе“) 

  Планирано је да се дезинфекција, брисање простора и радних површина, као и 

проветравање врши пре почетка наставе и у време великих одмора. 

Помоћно техничко особље је организовано тако да по једна спремачица на сваком улазу у 

школу врши дезинфекцију руку свих ученика пре уласка у школу. Сво време боравка деце 

у школи спремачице су задужене за праћење употребе тоалета, дезинфекцију истих, 

контролу уласка одраслих који улазе у школу. 

Свако одељење у школи има обезбеђену учионицу у којој се реализује настава, нема мењања 

учионица током наставе. Изузетак су часови физичког и здравствног васпитања и 

информатике и рачунарства. 

Око обе школске зграде постоје пространа дворишта која се могу користити за реализацију 

неких часова, посебно за организацију активности у продуженом боравку. 

Спортски терени се такође могу користити када год дозвољавају временски услови за 

реализацију наставе физичког и здравственог васпитања. 

Исхрана ученика који су опредељени за продужени боравак обавља се по групама – 

разредима у школској трпезарији, сервирањем хране коју припрема одабрана фирма за 

доставу хране-кетеринг. Пошто Школа у другом циклусу ради у оквиру Пројекта обогаћени 

једносменски рад, понудићемо исхрану по истом принципу и за ученике петог и шестог 

разреда. Испред улаза у трпезарију постоје чесме за прање руку сапуном и средства за 

дезинфекцију пре уласка у простор за ручавање. 

 

 

2.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН КОЈИМ ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

ПОЧИЊЕ СА РАДОМ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

Основна школа „Бранислав Нушић“ ће у складу са препорукама почети са радом 01. 

09.2021. према  I моделу који је назначен у Стручном упутству. То значи да ће се за 

све ученике у Школи,  настава, до даљих препорука локалне самоуправе, одвијати 

непосредно у школи за све ученике. 

Модел рада усвојен је на Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе и 

Педагошком колегијум, као и Нставничком већу. Сви састанци одржани сз 

27.08.2021. године, а модел рада Основне школе „Брансилав Нушић“ је достављен 

на сагласност Школској управи Београд, 30.08.2021. године. 

За ученике првог и другог циклуса наставе се одвија према распореду часова који је 

усвојен на седници Наставничког већа одржаној 27.08.2021. године, за све ученике 

у одељењу истовремено.Час траје 45 минута; свако одељење има своју учионицу, 

изузев наставе физичког и здравствног васпитања и информатике.  

ПРВИ ЦИКЛУС РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА У УЧИОНИЦАМА 

Ученици од првог до четвртог разреда имају наставу у две смене (црвена и плава 

смена: први и трећи разред црвена смена,, други и четврти разред плава смена. 
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Смене се смењују на недељном нивоу. Два одељења користе једну учионицу према 

следећем распореду: 

УЧИОНИЦА 1. : ½-црвена смена; 2/2-плава смена 

УЧИОНИЦА 2: 1/3-црвена смена; 2/3 плава смена 

УЧИОНИЦА 3: 3/3-црвена смена; 4/3 плава смена 

УЧИОНИЦА 4: 1/1-црвена смена; 2/1-плава смена 

УЧИОНИЦА 5: 3/2-црвена смена; 4/4-плава смена 

УЧИОНИЦА 6: 3/1-црвена смена; 4/2-плава смена 

УЧИОНИЦА 7: -ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПРВОГ РАЗРЕДА 

УЧИОНИЦА 8: -ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ДРУГОГ РАЗРЕДА 

УЧИОНИЦА 9: ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

УЧИОНИЦА 10: ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

УЧИОНИЦА 11: 4/1- плава смена  

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ТРАЈАЊА НАСТАВЕ ПО СМЕНАМА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ: 

ПРЕ ПОДНЕ                                                        ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1.8,10 – 8,55                                                       1. 13,30 -14,15 

2. 9,00-9,45                                                         2.14,20-15,05 

3.9,50-10,35                                                        3. 15,20-16,05 

4.10,50-11,35                                                      4.16,10-16,55 

5.11,50-12,35                                                      5.17,00-17,45 

 

Ученици првог циклуса пре подневне смене у школу долазе у 8,00 , где их на капији 

школе дочекује дежурни наставник. Родитељи не улазе без позива ни у двориште ни 

у зграду школе, због посебних безбедоносних и епидемиолошких мера.  После подне 

ученици долазе у школу у 13,20 и њих дочекује и прихвата дежурни наставник. 

Ученици опредељени за продужени боравак у првом циклусу могу доћи у школу од 

7,00 где их дочекује дежурни наставник и њихов боравак у школи је такоже 

организован у две смене. Продужени боравак у послеподневној смени траје до 17,00 

часова са обезбеженим дежурством до 18,00 часова.Родитељи ученика који похађају 

продужени боравак такође не улазе у школу. Приликом доласка у боравак на капији 

школе их дочекује наставник и по напуштању школе до капије и родитеља испраћа 

их дежурни наставник. 

 

Временски размак између наставе у првој и другој смени је сат времена. У то време 

се обавља чишћење, проветравање и дезинфекција свих просторија школског објекта 

у коме бораве ученици од првог до четвртог разреда. 
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ДРУГИ ЦИКЛУС РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА 

5/1 – Кабинет српског језика-приземље 

5/2- Кабинет ликовне културе 

5/3-Кабинет енглеског језика 

5/4- Међуспрат-учиионица 1. 

6/1- Велики кабинет технике и технологије 

6/2-Кабинет историје 

6/3-Кабинет географије 

6/4-Кабинет биологије 

7/1- Кабинет математике 1 

7/2-Кабинет математике 2 

7/3- Кабинет музичке културе 

7/4- Кабинет физике 

8/1- Кабинет српског језика-међуспрат 

8/2-Кабинет француског језика 

8/3- Свечана сала 

8/4-Кабинет хемије. 

 

Најважније је напоменути да се настава у другом циклусу за све разреде и сва 

одељења одвија само пре подне у складу са Пројектом „Обогаћени 

једносменски рад“. 

РАСПОРЕД ОДВИЈАЊА РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

(ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД) 

Настава за ученике од петог до осмог разреда почиње од 9,00 часова. Неки часови, 

углавном слободне активности, почеће у 8,10 и то смо у распореду назвали нулти час. 

0-час 8,10-8,55 

1.час 9,00-9,45 

2.час 9,45-10,35 

3.час 10,50-11,35 

4.час 11,50-12,35 

5.час 12,40-13,25 

6.час 13,30-14,15 

 

Распоред великих одмора због боравка свих ученика другог циклуса у једној смени,а 

због  поштовања превентивних епидемиолошких мера је подељен у два дела. 

Ученици петог и шестог разреда излазе на велики одмор између другог и трећег часа. 

За то време ученици седмог  и осмог разреда остају у својим учионицама са 

наставницима који су им држали претходни час и чекају наставника који по 

распореду има трећи час. У то време учионице петог и шестог разреда се 

проветравају и дезинфикују док су деца на одмору. 
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Ученици седмог  и осмог разреда излазе на велики одмор између трећег и 

четвртогчаса. За то време ученици петог и шестог разреда остају у својим 

учионицама са наставницима који су им држали претходни час и чекају наставника 

који по распореду има четврти час. У то време учионице седмог и осмог  разреда се 

проветравају и дезинфикују док су деца на одмору. 

Меру подељених школских одмора у два дела доносимо да бисмо избегли да се 

велики број ученика одједном нађе на ходницима или у школском двориђту, или 

тоалетима. Сматрамо да је ова мера наше Школе у складу са превентивним 

епидемиолошким и безбедоносним мерама. 

 

По завршетку редовне наставе ученици у 14,15 напуштају школу. Распоред 

планираних активности у оквиру Пројекта „Обогаћени једносменски рад“ 

доставићемо накнадно, после 15. септембра, а после спроведене анкете која ће 

испитати интересовања ученика за понуђене активности. 

 

Сматрамо да је веома важно добро испланирати и организовати дежурство 

наставника и помоћно техничког особља. Директор и секретар школе ће 31.08. 

одржати посебан састанак са помоћно-техничким особљем.  

Дежурство наставника биће појачано. У школи ће послове главног дежурног 

наставника сваке недеље обавњати по један наставник. Задатак главног дежурног 

наставника је: 

 Да прати редовно обављање дежурства осталих наставника у време великих 

одмора 

 Да организује замене за одсутне наставнике 

 Да у књизи дежурних наставника сачини белешку о дешавањима у школи 

током недеље за коју је задужен. 

 На огласној табли у зборници и другим местима, која могу бити доступна и 

ученицима биће истакнуто име дежурног наставника за ту недељу. 

1.09. сва одељења другог циклуса доћи ће у школу у 8,10  у своје учионице и тада ће се 

реализовати час одељењског старешине- На том часу ученици треба да буду упознати са 

распоредом часова за њихово одељење, као и свим прописаним мерама заштите и 

превенције епидемије током њиховог боравка у школи. 

 

Током наредног периода у Основној школи „Бранислав Нушић“ користићемо ГУГЛ 

учионицу као платформу за учење, а припремаћемо се да прихватимо и користимо МУДЛ 

ПЛАТФОРМУ у наредном периоду. 

 

ОДЕЉЕЊА ЦРВЕНЕ СМЕНЕОДЕЉЕЊА ПЛАВЕ СМЕНЕ 

 

1/1; ½; 1/3; 3/1; 3/2;3/3;                                                2/1; 2/2; 2/3; 4/1; 4/2;4/3;4/4 
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ОДЕЉЕЊА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 Групе продуженог боравка организоване су на следећи начин: 

1.група првог разреда: 1/1 и део одељења 1/2 

2. група првог разреда: 1/3 и део одељења ½ 

 

1.група другог разреда: 2/2 и део одељења 2/1 

2.група другов разреда: 2/3 и део одељења 2/1 

 

Продужени боравак ће бити организован и за ученике 3. и  4. разреда:1 група у трећем 

разреду и 1 група у четвртом разреду ; овај пројекат финансира Градски секретаријат за 

образовање. 

 

 

У школи ради једно одељење ученика са посебним потребама. Ово одељење ради такође у 

преподневној смени али часови у овом одељењу трају 30 минута; настава у овом одељењу 

почиње у 9 часова. 

 

 

РАДНО ВРЕМЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ : 

 

Дани у недељи Радно време 

Понедељак 8,00 – 14,00 

Уторак 8,00 – 14,00 

Среда 11,00 – 17,00 

Четвртак 8,00 – 14,00 

Петак 11,00 – 17,00 

 

 

 

 

 

 

 

РАДНО ВРЕМЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ: 

Дани у недељи Педагог Психолог 

Понедељак 8,00 – 15, 00 11,15 – 18,15 

Уторак 11,15 – 18,15 8,00 – 15, 00 

Среда 8,00 – 15, 00 11,15 – 18,15-сваке друге 

недеље 

Четвртак 11,15 – 19,15 У другој школи 

Петак 8,00 – 15, 00 У другој школи 
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РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 

Дани у недељи Библиотекар  

Понедељак 9,00 – 15,00 

Уторак 9,00 – 15,00 

Среда 9,00 – 15,00 

Четвртак 9,00 – 15,00 

Петак 9,00 – 15,00 

 

 

РАДНО ВРЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ  ШКОЛЕ: 

 

Дани у недељи Секретар  Служба рачуноводства 

Понедељак 9,00 – 17,00 9,00 – 17,00 

Уторак 9,00 – 17,00 9,00 – 17,00 

Среда 9,00 – 17,00 9,00 – 17,00 

Четвртак 11,00 – 19,00 у време уписа 9,00 – 17,00 

Петак 9,00 – 17,00 9,00 – 17,00 
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2.ТАБЕЛЕ-ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ 
РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

3. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ – школска 
2021/22. година 

1/1-Боринка Стојиловић 

1/2- Љиљана Цекић 

1/3-Лидија Миноски 

 

2/1-Јасмина Црнојевић 

2/2-Весна Ристић 

2/3-Маријана Николић 

 

3/1-Снежана Китановић 

3/2-Сузана Полимац 

3/3- Миља Зец 

 

4/1-Гордана Мартиновић-Ранисављевић 

4/2- Александра Давидовић 

4/3- Горица Вуковић 

4/4-Ксенија Мухамедбеговић 

 

5/1-Јелена Цупарић 

5/2-Наташа Јанковић 

5/3-Зорана Ђорђевић 

5/4-Марија Џелатовић 

 

6/1-Сања Радовановић 

6/2-Јелена Топаловић 

6/3-Љиљана Јовановић-Ђоровић 

6/4-Ана Гавриловић 

 

 

7/1- Јелена Белча 

7/2- Славица Драгославић 

7/3- Велибор Васовић 

7/4- Вера Каџибанов 

 

 

8/1-Верица Арула 

8/2-Светлана Тонић 

8/3-Невенка Јоксовић 

8/4-Весела Рађеновић 
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Одељења црвене смене: 1/1,1/2,1/3, 3/1,3/2,3/3 

 

 

 

Одељења плаве смене:2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 

 

 

 

 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ – школска 

2021/22. година 
Презиме и 

име 

наставника 

Предмет Одељења 

Ф
о

н
д

 

Јелена 

Цупарић 

Српски језик 7/3, 7/4, 5/1, 5/2 18 

Арула 

Верица 

 

Српски језик 8/1, 8/4, 5/3, 5/4 18 

Шевић 

Звјездана 

 

Српски језик  6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2 20 

 

Ксенија 

Жутобрадић 

 

Српски језик 

 

6/1, 8/2, 8/3   12 

Tијана Сарић Енглески 

језик 

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

 

14 

Драшковић 

Снежана 

Енглески 

језик 

1/2, 1/3-црвена смена 

2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 - плава смена 

Комбиновано одељење -2 часа 

20 

 Зорана 

Ђорђевић 

Енглески 

језик 

 

5/1, 5/3, 5/4,  6/1, 6/2, 7/3,7/4, 8/1, 8/2 18 

Милић 

Јелена 

Енглески 

језик 

1/1, 3/2. 3/3, 3/1 -40%-црвена смена 8 

Јоксовић 

Невенка 

Француски 

језик 

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3,6/4, 8/3,8/4 – 89% 

+ 2 часа обогаћеног једносменског рада (11%) 

 

 

16 
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Тонић 

Светлана 

 

Француски 

језик 

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

Комбиновано одељење 

18 

Јадранка 

Бежановић-

Совиљ 

Ликовна 

култура 

 

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

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

 

 

20 

 
 

 

Васовић 

Велибор 

Музичка 

култура 

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

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

 

 

 

20 

Хор старијих 

разреда 

 

 

 

1 

Драгославић 

Славица 

Математика 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 8/4 20 

 

 

Каџибанов 

Вера 

Математика 5/1, 5/3, 6/2,  6/4,7/4 20 

 

Белча Јелена 

 

Математика 5/2, 5/4, 6/1, 6/3, 7/1 

 

20 

 

Јована 

Марковић/А

на 

Радивојевић 

Математика 8/1 -22% 4 

 Информатика 

и рачунарство 

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

8/1, 8/2, 8/3, 8/4  (80%) 

16 

Топаловић 

Јелена 

Историја 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 (80%) 16 

Укупно=20 Свакодневни 

живот у 

прошлости 

5/3,  6, 7, 8 (20%) 4 

Рајковић 

Љиљана 

Укупно=20 

Историја 

 

5/1,5/2,5/3,5/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 (60%) 12 

Грађанско 

васпитање 

(5/1+5/3); (5/2+5/4) (6/1+6/2) (6/3+6/4); 7 разред 

(8/1+8/2), (8/3+8/4) 

Специјално одељење (40%) 

8 
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Ђорђевић 

Кристина 

Укупно=20 

Географија 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 

(95%) 

 

19 

 

Чувари 

природе 

 

5/2 ,5/1, 5/4(15%) 

 

 

1 

Маријана 

Мурућ 

Географија 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 (45%) 

 

9 

Ђоровић 

Љиљана 

Биологија 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 20 

Ана 

Гавриловић 

Биологија 6/2, 6/4, 7/3, 7/4, 8/3, 8/4 (60%) 12 

 Домаћинство 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, (8/2+8/4), 8/3 (30%) 6 

Укупно=22 Чувари 

природе 

6/1, 6/2, 6/3, 6/4 (20%) 

 

4 

Весела 

Рађеновић 

Хемија 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4  

20 

 

 

Физика 6/3, 6/4 

 

 

Јасмина 

Кековић 

Физика 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4  

20  

Лукјановић 

Слађана 

Техника и 

технологија 

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

22 

 

Радовановић 

Сања 

Техника и 

технологија 

5/1, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/2, 8/1, 8/4 22 

Јанковић 

Наташа 

Техника и 

технологија 

5/2, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 8/2, 8/3 20 

 

 

Јерковић 

Ђорђе 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 5/1 (2+1+0,5); 5/3(2+1+0,5);  6/3(2); 

6/1(2+1+0,5);  

7/3-3, 7/4-3,  8/1-3,  

20 

+1,5 

Џелатовић 

Марија 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

5/2(2+1+0,5); 5/4(2+1+0,5); 6/4(2) ; 6/2(2+1+0,5) 

 7/1 -3 ; 7/2-3 ; 8/4-3 

8/2-3; 8/4-3 

20 

+ 

1,5     
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Јелена Тонић Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6/3 (1+0,5) 6/4(1+0,5); 8/2-3, 8/3-3 

40% 

 

8 

+ 

1   
 

Радовић 

Владимир 

Веронаука (1/1+1/3)(1/2+1/3), (2/1+2/2), (2/1+2/3),(3/1+3/2), 

(3/1+3/3), (4/1+4/2) (4/3+4/4) (5/1+5/3), (5/2+5/4),  

6/1  (6/2+6/3),  6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 

( 8/1, +8/2, ), 8/3, 8/4 

 

20 

 

4.ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИЦИМА ВАН ЧАСОВА РЕДОВНЕ 
НАСТАВЕ ЗА 2021/22. ГОДИНУ 

 

Презиме и име 

наставника 

О
д

ељ
ењ

ск
и

 

ст
ар

еш
и

н
а 

Остала задужења 

Вуковић Горица 4/3  Члан тима за естетско уређење Школе 

 Члан тима за имплементацију инклузивног 

образовања 

 Координатор пројекта „Нушићев вашар“ 

 Дежурство на завршном испиту 

 Члан тима за маркетинг школе 

 

 

 

Мухамедбеговић 

Ксенија 

4/4  Руководилац дечјег савеза 

 Естетско уређење Школе 

 Члан тима за маркетинг и промоцију Школе 

 Дежурство на завршном испиту 

Мартиновић 

Гордана 

4/1  

 Kooрдинатор такмичења „Мислиша“ 

 Естетско уређење Школе 

 Члан тима за маркетинг и промоцију Школе 

 Дежурство на завршном испиту 
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Поповић 

Александра 

 

4/2  Координатор такмичења рецитатора 

 Члан тима за маркетинг школе 

 

Полимац Сузана 3/2  Задужења у оквиру естетског уређења школе 

 Координатор Црвеног крста  

 Координатор свечаности за пријем првака 

 

 

Цекић Љиљана 1/2 

 

 

 Дежурство на завршном испиту 

 

Стојиловић 

Боринка 

1/1  Дежурство на завршном испиту 

 Члан тима за сарадњу са родитељима 

 Координатор  за израду распореда часова 

Сунчица Бекман  

 

 Члан тима за промоцију и маркетинг Школе 

 Координатор манифестације „НУШИЋЕВ ВАШАР“ 

 Руководилац наставника у продуженом боравку 

 Члан Тима за  праћење школског развојног плана 

 Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Марија Костић  

 

Координатор манифестације „НУШИЋЕВ ВАШАР 

 Координатор манифестације „Ја имам таленат“ 

 Дежурство на завршном испиту 

Црнојевић Јасмина 2/1  

 Естетско уређење Школе 

 Члан тима за маркетинг и промоцију Школе 

 Дежурство на завршном испиту 

 

 

 

 

Ристић Весна 2/2 

 

 Руководилац већа наставника разредне наставе 

 Координатор манифестације „НУШИЋЕВ          ВАШАР“ 

Данијела Брат 3/1  Координатор такмичења рецитатора у млађим 

разредима 

 Естетско уређење Школе 

 Члан тима за маркетинг и промоцију Школе 

 Дежурство на завршном испиту 
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Зец Миља 3/3 

 

 Координатор такмичења „Читалачка значка“ у 

млађим разредима 

       и сарадник библиотекара Школе 

 Координатор свечаности за пријем првака 

 Естетско уређење Школе 

 Члан тима за маркетинг и промоцију Школе 

 Дежурство на завршном испиту 

 

 

 

Белча Јелана 7/1  Руководилац стручног већа наставника математике 

 Члан Тима за имплементацију инклузивног 

образовања 

 

Тонић Светлана 8/2 

 

 Руководилац стручног већа наставника страних 

језика 

 Члан тима за сарадњу са родитељима 

 Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

 

Арула Верица 8/1  Руководилац стручног већа наставника српског 

језика 

 Члан тима за планирање и праћење стручног 

усавршавања наставника 

 Члан тима за имплементацију инклузивног 

образовања 

 Члан тима за развој дигиталне стратегије Школе 

 Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Јадранка 

Бежановић-Совиљ 

  Естетско уређење Школе 

 Координатор прославе Дана школе 

 Координатор светосавске прославе 

Јелена Цупарић 5/1  Мајска песничка сусретања 

 Такмичење рецитатора у старијим разредима 

 

Невенка Јоксовић 

 

8/3  Координатор школских пројеката  
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Радовановић Сања 6/1  Координатор Ђачког парламента 

 Члан тима за безбедност ученика 

 Координатор манифестације „Ја имам таленат“ 

 

 

 

 

Љубомир 

Стојановић 

  Руководилац тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 Руководилац пројекта професионалне оријентације 

 Школски психолог 

 

Васовић Велибор 7/3  Координатор Светосавске свечаности 

 Координатор манифестације „НУШИЋЕВ ВАШАР“ 

 Координатор прославе Дана школе 

 Координатор манифестација „ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“ 

 

 

Јанковић Наташа 5/2  Руководилац стручног већа наставника техничког и 

информатичког образовањ и физике 

Каџибанов Вера 7/4  Аутор распореда дежурства за школску 2021/22. 

годину 

Драгославић 

Славица 

7/2  Аутор распореда дежурства за школску 2021/22. 

годину 

Џелатовић Марија  5/4  Руководилац стручног већа наставника физичког 

васпитања 

Јелана Барага 

 

  Руководилац школског тима за имплементацију 

инклузивног образовања 

 Запсиничар на Наставничком већу 

 Члан Школског одбора 

 Записничар на Школском одбору 

 Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Јовановић Љиљана 6/3  

 Координатор плана еколошке заштите животне 

средине 

 Руководилац стручног већа наставника  хемије, 

биологије,  

 Члан школског одбора 
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Шевић Звјездана 

 

 
 Координатор прославе Светог Саве 

Марковић Јована 

(замена) 

  Уредник сајта школе     

 Руководилац Тима за спровођење дигиталне 

стратегије школе 

Бранка Стојић 

Вуковић 

  Члан тима за планирање и праћење стручног 

усавршавања наставника 

 Члан тима за имплементацију инклузивног 

образовања 

 Записничар на Педагошком колегијуму 

 Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

 Школски педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОШ 

„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

 
ПРВА ГРУПА  ЦИЉЕВА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ: 

 Циљ у оквиру подручја етос: Унапређивање партнерства породице и школе у 

процесу едукације деце 

Циљ у окивру подручја настава и учење: 

 Развијање методологије и  облика диференциране наставе, као модела за 

имплементацију инклузивног образовања; 

  Примена разноврсних техника оцењивања знања ученика;  

 Примена техника и метода активног учења на настави;  

 Усмеравање процеса учења ка функционалним – применљивим знањима 

 Циљеви у оквиру подручја ресурси: 
 Естетско и функционално уређење школског 

 

 Опремање школе савременим наставним средствима 
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ДРУГА ГРУПА ЦИЉЕВА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ ПРОЦЕСА 

САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈА О ЕКСТЕРНОМ 

ВРЕДНОВАЊУ, САМОВРЕДНОВАЊА ПРИМЕНОМ „СЕЛФИ „ 

ИНСТРУМЕНТА 

 

1. Циљеви у оквиру подручја настава и учење:  
 Унапређивање наставног процеса у правцу „саморегулисаног учења“- настава 

усмерена на учење у школи; ученик је активан учесник учења и учесник 

целокупног живота у школи 

 Унапређивање планирања – померање фокуса са детаљног планирања на фокус 

„како да се подржи учење?“ 

 Развијање динамичне комбинације знања, вештина и ставова у оквиру 

предметних области и откривање могућности обједнињавања и корелације међу 

наставним областима-интердисциплинарно учење 

 Оспособљавање наставника и ученика за сврсисходно коришћење ИКТ у 

настави и учењу 

 

 

2.Циљеви у оквиру подручја ресурси: 
 Креирање средине подстицајне за учење 

 Развијање компетенција наставника у правцу „рефлексивних практичара“ 

 

 РАЗВИЈАЊЕ ДИГИТАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

    3.Циљеви у оквиру подручја постигнућа ученика: 
 Развијање методоголије формативног оцењивања и самооцењивања – оцењивање за 

напредовање и учење 

 Развијање стратегије подизања нивоа постигнућа ученика наше Школе на завршном 

испиту из српског језика и математике 

 

 

 

    4.Циљеви у оквиру подручја подршка ученицима: 

 Развијање подршке ученицима у оквиру имплементације инклузивног образовања 

кроз  план рада школског тима 

 Унапређење рада ученика укључених на додатну наставу 

 Унапређење рада ученика укључених на допунску наставу 

 Специфичан модел ваннаставних активности 

 Развијање програма каријерног вођења и професионалне оријентације 
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ТРЕЋА ГРУПА ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ ПОТРЕБАМА 

УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА, РОДИТЕЉА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ И РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ 

 

1. Циљеви у оквиру подручја етос: 
 Развијање различитих облика и модалитета екстерног маркетинга Основне Школе 

„Бранислав Нушић“ 

 Истицање угледа и специфичних обележја Школе „Бранислав Нушић“, као 

знаменитости окружења, због традиције и историјске важности објекта чији је 

оснивач и донатор  славни комедиограф Бранислав Нушић 

 Развијање програма сарадње са локалном самоуправом 

 

2. Циљеви у оквиру подручја брига о ученицима; 

 Развијање програма здравствене заштите ученика 

 Развијање програма социјалне заштите 

 Развијање програма слободних активности 

 Развијање програма школског спорта и спортских активности 

 Развијање програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 Унапређивање програма културних активности у школској средини 

 Развијање стратегија екстерног маркетинга школе, 

ублажавање тренда осипања ученика и смањења броја 

уписане деце у ОШ“Бранислав Нушић“ 
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5.1.НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ПРВИ ЦИКЛУС  
 

ПЛАННАСТАВЕИУЧЕЊАЗАПРВИЦИКЛУСОСНОВНОГОБРАЗОВАЊАИВ
АСПИТАЊА 

Ре

д. 

Бр
ој 

А. ОБАВЕЗНИПРЕДМЕТИ 
ПРВИРАЗ

РЕД 
ДРУГИРАЗ

РЕД 
ТРЕЋИРАЗ

РЕД 
ЧЕТВРТИРА

ЗРЕД 

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

1. 
Српскијезик 

____________ језик1 
5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српскијезиккаонематерњи2 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Странијезик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Светоконас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природаидруштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовнакултура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичкакултура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичкоиздравственоваспитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигиталнисвет 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: А 
20-
22* 

720-
792* 

21-
23* 

756-
828* 

21-
24* 

756-
864* 

21-
24* 

756-
864* 

Ре

д. 

бр
ој 

Б. ИЗБОРНИПРОГРАМИ  

1. Версканастава/Грађансковаспитање3 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Матерњијезик/говорсаелементиманацион

алнекултуре 4 
2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: Б 1-3* 
36-
108* 

1-3* 
36-
108* 

1-3* 
36-
108* 

1-3* 
36-
108* 
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УКУПНО: А + Б 
21-
23* 

756-
828* 

22-
24* 

792-
864* 

22-
25* 

792-
900* 

22-
25* 

792-
900* 

Облициобразовно-

васпитноградакојимасеостварујуобавезнипредметииизборнипрог

рами 

Ред. 

број 
ОБЛИКОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГРАДА 
ПРВИРАЗРЕД ДРУГИРАЗРЕД ТРЕЋИРАЗРЕД ЧЕТВРТИРАЗРЕД 

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

1. Редовнанастава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

2. Допунсканастава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатнанастава     1 36 1 36 

4. Наставауприроди** 
7-10 

данагодишње 
7-10 

данагодишње 
7-10 

данагодишње 
7-10 

данагодишње 

 

 

 

 

Ред. 

бро

ј 

ОСТАЛИОБЛИЦИОБРАЗОВН

О-ВАСПИТНОГРАДА 
ПРВИРАЗРЕД 

ДРУГИРАЗРЕ

Д 
ТРЕЋИРАЗРЕ

Д 
ЧЕТВРТИРАЗРЕ

Д 

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

1. Часодељенскогстарешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставнеактивности5 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 
1-3 

данагодишњ
е 

1-3 

данагодишњ
е 

1-3 

данагодишњ
е 

1-3 

данагодишње 

 

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

матерњем језику националне мањине. 

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

мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може 

да изабере овај програм али није у обавези. 
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5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, 

уметности, медија и спорта. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим 

 
 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ПРВИ ЦИКЛУС  

 
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ВАЖНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПЛАНА У ОШ 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 
 
 Према важећим Правилницима, наставни план и програм за први и други разред се 
мења, тако што се додаје нови предмет ДИГИТАЛНИ СВЕТ, за школску 2021/22. годину. 
Предмет ПРОЈЕКТНА НАСТАВА реализује се у   трећем разреду и четвртом разреду.У 
оквиру ваннаставних активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и 
спорта, реализоваће се програм под називом „ОД ИГРЕ ДО ЗНАЊА“.   
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5.2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ДРУГИ ЦИКЛУС  
 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност __________ језик1 5 
180 

  
4 

144 

  

2. Српски као нематерњи језик2 3 
108 

  
3 

108 

  

3. Страни језик 2 
72 

  
2 

72 

  

4. Историја 1 
36 

  
2 

72 

  

5. Географија 1 
36 

  
2 

72 

  

6. Биологија 2 
72 

  
2 

72 

  

7. Математика 4 
144 

  
4 

144 

  

8. Информатика и рачунарство 1 
36 

  
1 

36 

  

9. Техника и технологија 2 
72 

  
2 

72 

  

10. Ликовна култура 2 
72 

  
1 

36 

  

11. Музичка култура 2 
72 

  
1 

36 

  

12. Физичко и здравствено васпитање 2 
72 + 543 

  
2 

72 + 543 

  

13. Физика   
  

  
2 

72 

  

14. Хемија   
  

  
  

  

  

УКУПНО: А 24–27* 
918–1026* 

  
25–28* 

954–1062* 

  

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   
  

  
  

  

  

1 Верска настава/ Грађанско васпитање4 1 
36 

  
1 

36 

  

2. Други страни језик5 2 
72 

  
2 

72 

  

3. 
Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе6 
2 

72 

  
2 

72 

  

УКУПНО: Б 3–5* 
108–180* 

  
3–5* 

108–180* 

  

УКУПНО: А + Б 27–30* 
1026–1134* 

  
28–31* 

1062–1170* 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 
Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27–30* 1026–1134* 
28–

31* 

1062–

1170* 

2. Слободне наставне активности7 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава 1 36 1 36 

  

Ре

д. број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 
н

ед. 
год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности8 1 36 1 36 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 
До 2 дана 

годишње     

_____________ 

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

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

3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и 
здравствено васпитање. 

4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 

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

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 
планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне 
активности које Школа нуди. 

8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, 
хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским 
ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
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.НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност __________ језик1 4 
144 

  

2. Српски као нематерњи језик2 3 
108 

  

3. Страни језик 2 
72 

  

4. Историја 2 
72 

  

5. Географија 2 
72 

  

6. Биологија 2 
72 

  

7. Математика 4 
144 

  

8. Информатика и рачунарство 1 
36 

  

9. Техника и технологија 2 
72 

  

10. Ликовна култура 1 
72 

  

11. Музичка култура 1 
36 

  

12. Физичко и здравствено васпитање 3 
108 

  

13. Физика  2 
  

72  

14. Хемија  2 
  

72  

УКУПНО: А 28 
1044 

  

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   
  

  

1 Верска настава/ Грађанско васпитање4 1 
36 

  

2. Други страни језик5 2 
72 

  

УКУПНО: Б 3 
108 

  

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети 
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Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

СЕДМИ  РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 28 1044 

2. Слободне наставне активности7 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

Ре

д. број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности8 1 36 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 
До 2 дана 

годишње 

_____________ 

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

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

3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и 
здравствено васпитање. 

4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 

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

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 
планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне 
активности које Школа нуди. 

8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, 
хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским 
ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА  

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност __________ језик1 4 
144 

  

2. Српски као нематерњи језик2 3 
108 

  

3. Страни језик 2 
72 

  

4. Историја 2 
72 

  

5. Географија 2 
72 

  

6. Биологија 2 
72 

  

7. Математика 4 
144 

  

8. Информатика и рачунарство 1 
36 

  

9. Техника и технологија 2 
72 

  

10. Ликовна култура 1 
72 

  

11. Музичка култура 1 
36 

  

12. Физичко и здравствено васпитање 3 
108 

  

13. Физика  2 
  

72  

14. Хемија  2 
  

72  

УКУПНО: А 28 
1044 

  

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   
  

  

1 Верска настава/ Грађанско васпитање4 1 
36 

  

2. Други страни језик5 2 
72 

  

УКУПНО: Б 3 
108 

  

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети 
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Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ОСМИ  РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 28 1044 

2. Слободне наставне активности7 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

Ре

д. број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности8 1 36 

3. Екскурзија 
До 3 дана 

годишње 
До 3 дана 

годишње 

_____________ 

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

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

3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и 
здравствено васпитање. 

4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 

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

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 
планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне 
активности које Школа нуди. 

8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, 
хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским 
ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

Листа слободних наставних активности у  Другом циклусу у Основној школи“Бранислав 
Нушић за школску 2021/22. годину 
 

 

Разред 

V Свакодневни живот у 

прошлости 

Чувари природе 

VI Свакодневни живот у 

прошлости 

Чувари природе 
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VII Свакодневни живот у 

прошлости 

Домаћинство 

VIII Свакодневни живот у 

прошлости 

Домаћинство 

Посебна напомена: 

 

Школа ученицима другог циклуса, нуди учешће  у посебно осмишљеним активностима 

оквиру Пројекта „Обогаћени једносменски рад“. Сагледавајући значај учешћа ученика у 

поменутим активностима, а и обим њиховог укуног ангажовања у школи, за школску 

2021/22. годину, анкетом којом испитујемо интересовање ученика за слободне активности 

у дурогм циклусу биће уместо 3, понуђене 2 слободне активности за које ће се ученици 

опредељивати. 

 

 

 

5.3.РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА У ОДЕЉЕЊУ  
УЧЕНИКА  СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

У ОШ ”Бранислав Нушић” постоји једно комбиновано одељење у коме наставу похађају 

ученици којима је потребна додатна подршка у образовању.  

Ови ученици нису постигли напредак у постигнућима применом индивидуалног образовног 

плана са прилагођеним садржајима , а препорука Интерресорне комисије је да школовање 

наставе у мањој групи, односно у комбинованом одељењу школе. 

 

У одељењу је 8 ученика. 1 ченик похађа наставу у трећем разреду, 2 ученика у 6, 2 ученика 

у 7, и 2 ученика у 8 разреду. Ученици су се определили за изборни предмет : Грађанско 

васпитање. 

Ученици похађају наставу уз примену индивидуалног образовног плана са измењеним 

садржајима из већине предмета.. 

 

Наставу у овом одељењу карактерише примена наставног материјала и метода који на 

најбољи начин подстичу потенцијале ученика, одговарају њиховим потребама и динамици 

напредовања. Поред стално присутне примене очигледне методе, у наредном периоду биће 

присутно и тематско планирање, како би се ученици упознали са светом који их окружује 

на свеобухватан и практичан начин.  

Напредовање у учењу и школским активностима, охрабривање од стране наставника  и 

отворена комуникација, јачају самопоуздање ученика и позитивну  слику о себи. 

 

У школи постоји Тим за имплементацију инклузивног образовања .Чланови Тима учествују 

у изради и евалуацији индивидуалних образовних планова . 

 Одељенски старешина, наставник-дефектолог,  у сарадњи са стручним сарадницима 

школе континуирано прати постигнућа ученика. 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 
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Правилник о календару образовно-васпитног рада 

oсновне школе за школску 2021/2022. годину 
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2021/2022. годину. 

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 
програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 

Члан 3. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два 
полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. 
децембра 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до 
седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 

наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 

петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом 

рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и 

здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим 
планом рада, буду равномерно распоређени. 
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Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када 

због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан 
у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 5. 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се 

према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у 
складу са законом. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 

наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 
петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

Члан 6. 

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

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. 
новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 
2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022. 

године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а 

завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 
завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. 

Члан 7. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 

празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, 

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан 
победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, Свети 

Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма 

у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ 

спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве 

у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 
Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 

2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан сећања на 
Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 
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Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 
следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. 
јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару 
– 7. јануара 2022. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном 

Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 2022. 
године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне 

дане у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који 
утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, 

школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом 
рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 

сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 
правилником. 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у 

суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 
2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 

Члан 12. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години 
спровести следећа међународна испитивања: 
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1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим 
школама); 

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. године 

(у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама); 

3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у истраживању 

учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим школама). 

Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. 

годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-91/2021-04 

У Београду, 31. маја 2021. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 
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5. 4.ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

 

У Школи се организују : 

 Поправни испити 

 Разредни испити 

 Завршни испити 

 

Поправни испит полажу ученици од четвртог до осмог разреда који на крају другого 

полугодишта имају до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета. 

План припремне наставе утврђује сваки предметни наставник  у трајању од 10 часова 

и то пре полагања поправног испита у јунском и августовском року за ученике осмог 

разреда и у августовском року за ученике од четвртог до седмог разреда.  

 

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета. 

Ученик може бити неоцењен ако није похађао наставу више од једне трећине укупног 

годишњег броја часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није достигао 

образовне стандарде на основном нивоу. Предметни наставници на захтев и уз 

интересовање родитеља и ученика могу припремати ученика за полагање разредног 

испита кроз менторски и саветодавни рад, без одређивања обавезног фонда часова 

припремне наставе. 
 

Завршни испит ученик полаже након завршеног осмог разреда. Предметни наставници: 

српског језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије обавезни су да 

направе план припреме за полагање завршног испита. Према Развојном плану Основне 

школе „Бранислав Нушић“ план припреме за полагање завршног испита треба да садржи 

следеће активности и задатке: 
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Специфични 
циљеви 

 
 
 

1. Постизање добрихрезултатана завршном испиту 
 

Задаци 
 
 
1.1 Оспособљавањеученика за полагање завршног испита 

1.2 Утврђивање и систематизација знањаиз наставних предмета који се полажуна 

завршном испиту 

 
 

Активности: 

1.1.1 
Иницијa лно тестирање ученика и анализа  

1.1.2 
Припрема у оквиру редовних часова 
1.1.3 
Рад на задацима из Збирки 

1.1.4 
Израда тестовау оквиру редовне наставе и пробно тестирањ е 

1.1.5 
Организовање  припремне наставе у законском трајању од 10 часова по предмету 
1.2.1 
Вршњачко учење- Рад у паровима и групама за сарадњу и подршку 

 
1.2. 
Формативно оцењивање са специфичним индивидуализ. порукама 

 

Реализатори: 

 Наставници предмета који се полажу на завршном испиту 
 Педагошко колегијум – прати реализацију задатака и активности 
 Ученици – сарадници 

1.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У ПРИПРЕМАЊУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ 
ИСПИТА У ОКВИРУ КЛУБА ЗА УЧЕЊЕ – ПРОЈЕКАТ : „ПРЕМОШЋАВАЊЕ 
ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ У СРБИЈИ 
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5.4.1.АКТИВНОСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА УЧЕНИКА ЗА 
ПОЛАГАЊЗАВРШНОГ ИСПИТА АКТИВНОСТИ НА ПОДИЗАЊУ НИВОА 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Иницијално тестирање 

ученика и анализа 

постигнућа 

Предметни наставници Септембар 

2. Припреме у оквиру 

часова редовне наставе 

 

Предметни наставници и 

ученици 

Током школске године 

3. Самосталан рад ученика 

на задацима из Збирки – 

менторски рад наставника 

Ученици и предметни 

наставници 

Током школске године 

4. Израда тестова у оквиру 

редовне наставе и анализа 

постигнућа 

Предметни наставници и 

ученици 

Током школске године 

5. Пробни завршни испит и 

анализа постигнућа 

Предметни наставници и 

ученици и Педагошки 

колегијум 

Мај 

6. Реализација 10 

обавезних часова 

припремне наставе из 

сваког предмета после 

завршене наставне године 

Предметни наставници и 

ученици и Педагошки 

колегијум 

После завршене наставне 

године 

5.2.АКТИВНОСТИ УТВРЂИВАЊА ЗНАЊА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Вршњачко учење, рад у 

паровима, индивидуални 

рад на припремљеним 

материјалима 

Предметни наставници и 

ученици 

Током школске године 

2. Формативно оцењивање 

са специфичним 

индивудуалним порукама 

за напредовање ученика 

 

Предметни наставници и 

ученици 

Током школске године 
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6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

 На седници Наставничког већа одржаној 27.августа 2021. године усвојен је распоред 

часова редовне наставе, изборне и  и ваннаставних активности. 

 Распореди часова истакнути су у зборницама Школе, на школском паноу-

информације за ученике и родитеље. 

 

 

 

 

 

7.ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ 
 

7.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 школска 2021-22. година 

 

 

Активности 

 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1.Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају школске 2020-21.године 

2.Усвајање Извештаја о раду директора 

Школе за школску 2020-21.год 

3.Усвајање Извештаја о раду Школе за 

школску 2020-21.год. 

4.Усвајање Извештаја о стручном 

усавршавању у школској 2020-21. год. 

5.Усвајање Годишњег плана рада школе за 

школску 2021-22.год.   

6. Усвајање Плана стручног усавршавања у 

школској 2021-22. год. 

7.Извештај о раду Школског одбора у 2020-21. 

8.Усвајање Извештаја о раду Ученичког 

парламента у 2020-21.год. 

август-

септембар 

2021. 

Реализација 

тачака на 

седници ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Школе 

1.Разматрање и усвајање Извештаја о успеху 

у учењу и владању ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2021-

22.год. 

2.Извештај о реализованим екскурзијама 

3.Извештај о прослави Дана школе. 

новембар 

2021. 

Реализација 

тачака на 

седници ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Школе 
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1.Разматрање и усвајање Извештаја о успеху у 

учењу и владању ученика на крају првог 

полугодишта школске  2021- 22.год. 

2. Извештај о годишњем попису 

3.Извештај о завршном рачуну за 2021.год. 

4. Доношење и усвајање Финансијског плана 

ОШ „Бранислав Нушић“ за 2022.годину 

5. Доношење Годишњег плана  јавних 

набавки за 2022.годину 

6.Расписивање конкурса за избор директора 

установе 

фебруар-

март 2022. 

Реализација 

тачака на 

седници ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Школе 

Секретар 

Школе 

Шеф 

рачуноводства 

Члан пописне 

комисије 

1.Упознавање чланова Одбора са успехом и 

владањем ученика на крају другог тромесечја 

школске 2021-22. 

април 2022. Реализација 

тачака на 

седници ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Школе 

Секретар 

Школе 

1.Доношење одлуке о издавању школског 

простора у закуп  за школску 

2022/2023.годину и висини закупа 

2.Извештај о успеху и дисциплини ученика 

осмог разреда на крају наставне 2021- 22. год. 

3. Извештај о реализованим ђачким 

екскурзијама 

4. Давање мишљења и предлагање министру 

за избор директора установе 

5. Закључивање уговора са директором 

установе 

 

мај-јун 2022. Реализација 

тачака на 

седници ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Школе 

Секретар 

Школе 

.РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА : 

1. ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

 Љиљана – Јовановић Ђоровић, наставник биологије 

 Весна Ристић, наставник разредне наставе 

 Јелена Барага – Вулићевић, дефектолог 

 Ивана Лекић    – представник Савета родитеља 

 Милена Стаматовић, представник Савета родитеља 

  Биљана Средојевић, представник Савета родитеља 

 Немања Бабић, представник локалне заједнице 

 Драган Лалић, представник локалне заједнице 

 Владислав Стефановић, представник локалне заједнице 
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1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

2. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

3. ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

4. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – финансијски извештаји и планови 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

7.2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1.Организовање пријема ученика првог разреда 

2.Подношење извештаја о раду Школе за школску 2020/21. годину 

3.Припрема Годишњег плана рада Школе за школску 2020/21. 

годину за усвајање на Наставничком већу и Школском одбору 

4.Упознавање наставника са препорукама и упутствима која се 

односе на реализацију васпитно – образовног рада школске 

2021/22. године. Посебно организација наставе у условима 

ванредног стања 

5.Припрема података који су потребни као основа за финансирање 

рада Школе- унос података у јединствени информациони систем 

Министарства просвете науке- СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА 

6.Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

7.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

8.Сарадња са Саветом родитеља Школе 

9. .Припреме за обележавање Дана школе 

10. Припреме за обележавање Нушићевих дана 

11. Стручно усавршавање директора Школе 

12. Припрема и усвајање нових школских Правилника 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

1.Организација прославе Дана Школе  

2. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

3.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

4.Планирање и реализација набавке наставних средстава 

5.Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља, 

занемаривања и злостављања 

6.Организаовање седница Педагошког колегијума 

7.Сарадња са Ђачким парламентом 

8.Послови везани за екстерни маркетинг Школе 

10. Учешће у изради Плана стручног усавршавања наставника за 

школску 2021-22. Годину 

11. Организација, координација рада школских тимова и школских 

пројектних тимова и активности. 

 

 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

1.Увид у реализацију наставног процеса кроз планиране посете 

часовима 

2.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током првог класификационог периода 

3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

6.Организација и реализација стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и управе Школе 

7. Сарадња са школским тимовима 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

1.Припрема података о анализи сарадње са родитељима 

2.Организовање и праћење рада комисије за годишњи попис 

3.Организација прославе Нове године 

4.Учешће у изради Школског развојног плана 

5.Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

6. Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током првог полугодишта 

7.Извештај о посећеним часовима током првог полугодишта и 

сугестије за унапређење наставног процеса 

8.Припреме за обележавање школске славе 
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Ј
А

Н
У

А
Р

 
1.Припремање извештаја о раду Школе у првом полугодишту 

школске 2021/22. године. 

2.Увид у вођење педагошке документације наставника и стручних 

сарадника 

3.Припрема и реализација школске славе 

4.Избор подручја самовредновања за школску 2021/22. годину 

5. Сарадња са школским тимовима 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1.Реализација плана јавних набавки 

2.Припрема документације за избор уџбеника за школску 2022/23. 

годину 

3. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

4.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

5.Учешће у пословима у вези израде и усвајања завршног рачуна 

Школе 

6.Сарадња са школским тимовима 

 

 

 М
А

Р
Т

 

1.Увид у планирање и припремање наставника за реализацију 

наставног процеса 

2.РАД НА ИЗРАДИ НОВОГ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

3.Припрема за реализацију екскурзија у пролећном периоду 

4.Организовање такмичења за које је Школа задужена 

5.Сарадња са Ђачким парламентом 

6.Организација и реализација стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и управе Школе 

7.Припрема седница Педагошког колегијума 

8. Сарадња са школским тимовима. 

А
П

Р
И

Л
 

1. Конципирање новог Школског развојног плана и припрема за 

усвајање 

2.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током другог класификационог периода 

3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

6. Увид у реализацију наставног процеса кроз планиране посете 

часовима 

7. Сарадња са школским тимовима 
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М
А

Ј
 

1.Припреме за крај школске године за ученике осмог разреда 

2. Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

осмог разреда на крају школске године 

3.Организација матурске вечери за ученике осмог разреда 

4.Припрема за полагање завршног испита 

6. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску 

2022/23. годину 

7.Конципирање новог Школског програма и припрема за усвајање 

8. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

9.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

10.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

11. Сарадња са школским тимовима 

 

Ј
У

Н
И

 

1.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током другог полугодишта 

2.Организација и реализација завршног испита за ученике осмог 

разреда 

3.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2021/22. 

годину 

4.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску 

2022/23. годину. 

5.Сагледавање потреба Школе за побољшање услова рада у 

наредној школској години 

6.Припрема делова извештаја о раду директора Школе 

7.Припрема распореда часова за школску 2022/23. годину 

8.Сарадња са школским тимовима 

А
В

Г
У

С
Т

 

1.Организација и реализација припремне наставе за полагање 

поправних испита 

2.Организација поправних испита 

3.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2021/22. 

годину 

4.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску 

2022/23. годину. 

5.Припрема распореда дежурства наставника за школску 2022/23. 

годину 

6..Подношење извештаја о раду директора Школе Наставничком 

већу и Школском одбору. 
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РЕАЛИЗАТОР ПРОГРАМА: ДИРЕКТОРКА ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“, 

Маријана Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 

 

САДРЖАЈ РАДА РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Конституисање Савета 

родитеља школе за школску 

2021/22. годину 

-Извештај о раду Школе за 

школску 2021/22. Годину 

-Извештај о успеху ученика 

ОШ“Бранислав Нушић“ на 

завршном испиту. 

-Представљање Годишњег 

програма рада Школе за 

школску 2021/22. годину 

-Сагласност родитеља о 

материјалним потраживањима 

школе 

-Представљање модела рада 

Школе током ванредних услова 

рада због епидемије COVID-19 

 

 

- директор школе 

- ПП служба 

- родитељи који су  

делегирани за Савет 

родитеља 

-Наставници- Тим за 

сарадњу са 

родитељима Школе 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

- Договор о прослави Дана 

школе 

-Анализа стања безбедности у 

школи 

-Анализа реализације школских 

пројеката, посебно Пројекта 

„Обогаћени једносменски рад“ 

 

- Савет родитеља 

- родитељи који су  

делегирани за Савет 

родитеља 

 

ОКТОБАР 
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-Наставници- Тим за 

сарадњу са 

родитељима Школе 

 

-Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

тромесечја 

-Предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

- пријављивање заинтересованих 

родитеља за учешће у 

активностима које школа 

организује 

- обележавање Нове године у 

школи ( укључивање родитеља у 

акцију украшавања школе) 

 

 

 

ПП служба 

Савет родитеља 

 

Директор Школе 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

-Анализа успеха и дисциплине 

на крају првог полугодишта 

-Предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

-Пријављивљање родитеља за 

помоћ у организацији прославе 

Школске славе – мале 

одељењске прославе школске 

славе 

-Извештај о реализованим 

школским манифестацијама 

 

 

 

 

Савет родитеља 

Директор Школе 

 

 

 

ЈАНУАР 

-Анализа успеха и дисциплине 

на крају другог тромесечја 

-Упознавање родитеља са 

мерама за побољшање успеха и 

дисциплине 

-Извештај о  програму 

професионалне оријентације 

- Извештај о реализованим 

екскурзијама 

-Упознавање Савета родитеља са 

списком уџбеника за 

предстојећу 2022/23. годину. 

 

 

ПП служба 

 

Савет родитеља 

Директор Школе 

 

 

 

 

МАРТ-АПРИЛ 
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-Доношење одлуке о 

дестинацијама ђачких излета и 

екскурзија за 2022.-2023. 

-Донопшење одлуке о висини 

износу надокнаде наставницима 

који воде ученике на излете и 

екскурзије 

 

 

 

Савет родитеља 

Директор Школе 

 

 

 

МАЈ - ЈУНИ 

 

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Састанци Савета родитеља одржавају се у просторијама 

Школе „Бранислав Нушић“, или он-лај, зависно од епидемилошке ситуације. 
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7.4.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Kоординатор: Сања Радовановић 

Ученички парламент ће бити састављен од ученика седмог и осмог разреда, по два 

представника из сваког одељења. Састанцима ће присуствовати и  по два представника  свих 

одељенских заједница шестог разреда, како би се припремили за учешће у раду Парламента 

наредне школске године. Своје представнике у Парламенту ученици ће бирати на почетку 

школске године. 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Избор руководства Парламента - 
председника, заменика 
председника и записничара 

Усвајање плана и програма рада 
Парламента  

Упознавање нових чланова 
Парламента са активностима у 
претходној школској  години 

Договор око организације и динамике 
рада Ученичког парламента 

Правила понашања у школи 
Протокол за употребу мобилних 

телефона 

септембар - дискусија на 

састанку УП 

- презентација 

програма рада  

- разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука -

гласање 

-  чланови Ученичког 

парламента 

-координатори УП 

 Обележавање  ,,Дечје недеље“ 
 Дан школе 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

- иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- акције на 

нивоу школе 

- дискусија на 

састанцима  

- чланови Ученичког 

парламента 

-одељењске 

старешине 

- предметни 

наставници 

- координатори УП 

 
 Обележавање  Дана толеранције 
 Упознавање са Конвенцијом о 

правима детета 
 Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника 
 

 

новембар 

 

 

 

 

-израда беџа  

- пројекција 

филма 

- дискусија  

 

 

 

-  чланови Ученичког 

парламента 

- координатори УП 

 Анализа успеха и дисциплине на 
крају I  полугодишта  

 Организација  вршњачке  
     помоћи ученицима са 
     слабијим успехом, на нивоу  
     одељења 

 

децембар -

јануар 

- разговор, 

анализа   

- подношење 

извештаја          

- одржавање 

часова 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 

- координатори УП 
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одељењског 

старешине на 

тему вршњачке 

едукације 

 Такмичење ,,Ја имам таленат“ 

 Нушићев Вашар 
 
 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  учешће у 

организацији 

такмичења и у 

раду жирија 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- Тим за маркетинг 

- психолог 

- координатори УП 

 Осмишљавање и организација 

Дана ученик -наставник 

 

новембар иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- разматрање 

предлога 

израда списка 

задужења у 

оквиру 

састанака  

- извођење   

акције 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- предметни 

наставници 

- учитељи 

- директор 

- одељењске 

заједнице 

-координатори УП 

 Хуманитарне акције  

❖ Помоћ у  реализацији  школских, 
општинских и спортских   
такмичења 

 

октобар - 

април 

 

 

 

 

 

 

- организација 

школских 

такмичења 

- предлози за 

организацију 

хум.акција и 

развијање 

свести о 

значају 

укључивања у 

хуманитарне 

акције 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 

- наставници 

физичког васпитања 

- Црвени крст 

Вождовац 

 - координатори  УП 
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❖ Учешће у акцијама естетског 

уређења школе 

октобар - мај 

 

- уређење 

ходника, 

холова, 

дворишта, 

осликавање 

фасаде 

- давање  

мишљења, 

предлога 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- наставница ликовне 

културе  

- координатори УП  

❖ Промоција успешних  

     ученика 

 Oбележавање Међународног 

     дана породице  

 

мај - иницијативе 

Ученичког 

парламента  

- дебата 

- писање 

чланака за 

часопис 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

заједнице 

- директор 

- предметни 

наставници 

- координатори УП 

 Учешће у организацији 

прославе Мале матуре 

 Анализа рада Ученичког 
парламента 

 Анализа успеха и дисциплине на 
крају II полугодишта 

 Избор тема и активности за 
следећу годину 

 Извештај о раду Ученичког 

парламента 

 мај - јун - разговор, 

анализа , 

дискусија на 

састанцима  

- иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- писани 

извештај 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске  

старешине  

- директор 

- представници 

Савета родитеља 

- координатори УП 

 Организација тематских 

предавања о болестима 

зависности и здравим 

стиловима живота… 

током 

школске 

године 

- предавања 

- презентације 

- филмови 

- чланови Ученичког 

парламента 

- директор 

- представници 

МУП-а 

-наставници 

биологије 

 Сарадња са Тимом за 

професионалну оријентацију 

 Сарадња са Тимом за 

безбедност ученика 

током 

школске 

године 

 - учешће на 

трибинама, 

предавањима, 

презентацијама

радионицама, 

израда плаката, 

паноа 

- чланови 

Парламента 

- координатори УП 

- Тим за 

професионалну 

оријентацију 

- Тим за безбедност  
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7.5.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум 

Руководилац: Маријана Стефановић, директор школе 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Време 

реализације 

Извршиоци/сарадници 

1.Израда  програма рада Педагошког колегијума  

2. Упознавање са акционим планом за школску 

2021/22.годину  

3.Припрема рада и организиција наставе у 

школској 2021/22. години у ванредним 

условима-епидемија COVID 19 

Август  

 

ПП служба, директор 

школе, наставници,  

1.Израда плана набавке наставних средстава у 

школској 2021/22. години а према 

припремљеним потребама Стручних  

већа  

2. Договор око реализације „Отворене недеље 

школе“  

3. Реализација пројекта „Бесплатни уџбеници“ 

Министарства просвете 

4.Праћење оперативног плана рада у ванредним 

условима 

5. Усвајање ИОП-а за школску 2021/22. годину 

Септембар  

 

Руководиоци стручних 

већа и тимова, 

директор школе,  

ПП служба 

1.Анализа рада школске библиотеке  

2. Предлози за реализацију плана социјалне 

заштите ученика  

3.Анализа акционог плана у оквиру Пројекта 

„ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА 

СВЕ УЧЕНИКЕ У СРБИЈИ“ 

4.Анализа реализације активности у оквиру 

ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ 

РАД“ 

Октобар, 

децембар, 

април  

 

Библиотекари,  

ПП служба,дефектолог, 

руководиоци стручних 

већа, директор школе 

1.Анализа рада у оквиру ваннаставних 

активности, изборних  програма  

2. Анализа реализације акционог плана, 

имплементације инклузивног образовања  

3. Анализа резултата тестирања – иницијално 

тестирање ученика, оцењивање ученика са 

Октобар, 

децембар, 

април  

 

Руководиоци стручних 

већа, ПП служба, 

дефектолог,  директор 

школе 
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нагласком на формативно оцењивање и 

самооцењивање 

1.Анализе школских постигнућа ученика, са 

становишта појединих Стручних већа  

2. Праћење реализације огледних часова – 

интерно стручно усавршавање 

Новембар, 

април 

 

Руководиоци стручних 

већа, директор школе, 

ПП служба 

 

 

1.Организација, реализација и припреме за 

такмичења у појединим наставним областима  

2.Формативно оцењивање, самооцењивање 

ученика – презентација примера добре праксе  

3.Праћење стручног усавршавања наставника и 

примена наученог на обукама у настави и учењу  

4. Усвајање ИОП-а2  и разматрање потреба за 

израдом ИОП-а 3 

5. Анализа постигнућа ученика на пробном 

завршном испиту 

6. Усвајање распореда писмених и контролних 

задатака  

7. Распоред часова предметне наставе у 

одељењима 4.разреда 

8. Праћење реализације пројеката у ОШ 

„Бранислав Нушић“ 

Током 

школске 

године  

 

Руководиоци стручних 

већа и тимова, 

директор школе, ПП 

служба 

1.Анализе резултата на реализованим 

такмичењима  

2. Анализа посећених огледних часова  

Март-јун  

 

Руководиоци стручних 

већа, ПП служба, 

директор школе 

1.Подела предмета,одељења на наставнике у 

оквиру Стручних већа  

2.Конципирање и усвајање новог Школског 

развојног плана 

Април, мај  

 

Директор школе,  

руководиоци стручних 

већа и тимова, ПП 

служба 

1.Анализа постављених захтева у појединим 

наставним областима и усклађивање 

критеријума оцењивања – рад по Стручним 

већима  

Новембар, 

децембар, 

април,јун 

 

Руководиоци стручних 

већа, директор школе, 

ПП служба 

1. Анализа извештаја о самовредновању Школе 

у школској 2021/22. години –кључна област 

Јуни  

 

чланови Педагошког 

колегијума 

1.Предлог акционог плана приоритета за 

школску 2022/23. годину, на основу извештаја о 

самовредновању и спроведених акционих 

истраживања  

Мај, јуни  

 

Чланови колегијума 
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Састанке припрема и води директорка Школе Маријана Стефановић, а записнике 

ажурира и води педагог Школе 

ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА:  

 Маријана Стефановић  

 Бранка Стојић-Вуковић  

 Љубомир Стојановић  

 Весна Ристић 

 Сунчица Бекман 

 Марија Џелатовић  

 Наташа Јанковић  

 Јелена Топаловић  

 Верица Арула  

 Светлана Тонић  

 Јелена Белча 

 Невенка Јоксовић 

 Љиљана Јовановић . 

 

“. 

7.6.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1.Усвајање Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину 

2.Усвајање извештаја о раду Школе за школску 2020/21. годину 

3.Разматрање предлога стручних већа за набавку наставних 

средстава и опреме 

4.Предлог задужења за прославу Дана школе и Нушићеве дане 

5. Информације о организаовању екскурзија 

6.Извештај Тима за безбедност за школску 2020/21. годину 

7. Избор чланова Тима за безбедност за школску 2021/22. годину 

8. Упознавање Наставничког већа са пројектним активностима у 

школској 2021/22. години 

 



67 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

1.Извештај о прослави Дана Школе 

2.Извештај о реализацији Нушићевих дана  

3.Презентација акционог плана Школе за имплементацију 

инклузивног образовања 

4. Упознавање Наставничког већа са новим Правилницима 

5.Анализа реализације оперативних планова рада у ванредним 

условима 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са ученицима 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

3.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и 

успеха ученика 

4.Предлог задужења за Светосавску прославу 

5.Анализа реализација Школског развојног плана – акциони план за 

школску 2021/22. годину 

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са ученицима 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

3.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и 

успеха ученика 

4.Доношење одлуке о избору подручја самовредновања за школску 

2021/22. годину 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1.Подношење извештаја о раду  директора Школе у првом 

полугодишту школске 2021/22. године. 

2.Извештај о вођењу педагошке документације наставника и 

стручних сарадника 

3.Анализа реализације школског програма са посебним освртом на 

реализацију изборних и ваннаставних активности 

М
А

Р
Т

 

1.Усвајање плана набавке наставних средстава 

2.Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и приручне литературе 

у настави за школску 2022/23. годину 

3.Анализа сарадње са родитељима ученика 

4.Извештај о стручном усавршавању наставника током првог 

полугодишта 
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 М
А

Р
Т

 
1.Извештај о планирању и припремању наставника за реализацију 

наставног процеса 

2.Припремање новог Школског развојног плана 

3.Припрема за реализацију екскурзија у пролећном периоду 

4.Организовање и подела задужења за такмичења за које је Школа 

задужена 

5.Сарадња са предшколским установама 

6.Извештај о раду Ђачког парламента 

 

А
П

Р
И

Л
 

1.Усвајање новог Школског развојног плана 

2.Анализа реализације свих видова непосредног рада са ученицима 

3.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

класификационог периода 

4.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и 

успеха ученика 

5.Доношење одлуке о реализацији матурске вечери за ученике 

осмог разреда 

 

М
А

Ј
 

1.Анализа успеха и дисциплине за ученике осмог разреда 

2. Анализа реализације свих видова непосредног рада са ученицима 

осмог разреда 

3.Доношење одлуке о додели посебних диплома за ученике осмог 

разреда 

4.Доношење одлуке о додели диплома „Вук Караџић“ 

5.Припрема за завршне испите за ученике осмог разреда 

6. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску 

2022/23. годину. 

7.Доношење одлуке о избору ученика генерације 

 

Ј
У

Н
 

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са ученицима 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта 

3.Доношење одлуке о упућивању ученика на поправне и разредне 

испите 

4.Доношење одлуке о превођењу ученика 

5.Доношење одлуке о дестинацијама ђачких путовања за школску 

2021/22. годину 

6.Извештаји о екскурзијама ученика за пролеће 2022. Године 

7. Усвајање новог Школског програма за период од пет година 
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А
В

Г
У

С
Т

 
1. Доношење одлуке о организацији и реализацији припремне 

наставе за полагање поправних испита 

2.Доношење одлуке о организација поправних испита 

3.Усвајање распореда дежурства наставника за школску 2022/23. 

годину 

6.Усвајање распореда часова за школску 2022/23. годину 

8.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2021/22. 

године 

9.Извештај о упису ученика у први разред 

10.Распоређивање ученика који су поновили разред и 

новодосељених ученика 

11. Реализација „ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ“у оквиру Пројекта 

„Премошћавање дигиталног јаза за све ученике у Србији. 

 

 

 

 

 

 

7.7. ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 

 

Активности/теме Времереали

зације 

Начинреализ

ације 

Носиоциреализације 

1. Усвајање програма рада Стручног већа 

наставника разредне наставе  за 

школску 2021 /22. годину 

 

VIII 

 

 

Упознавање 

са програмом  

Руководилац стручног 

већа  

наставника разредне 

наставе, 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе 

2. Утврђивањераспоредакоришћењаучио

ницазанареднушколскугодину 

 

VIII 

 

 

Договор 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 

3. Припрема за израду одељењских 

распореда часова и распореда 

коришћења фискултурне сале 

 

VIII 

 

 

Договор 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 
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4. Подела задужења везаних за израду 

дежурства наставника разредне 

наставе 

 

 

VIII 

 

Договор и 

подела 

задужења око 

израде плана 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

5. Припрема приредбе за пријем 

првака 

 

 

VIII 

 

Предлози, 

Договор  

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе 

1. Реализација програма за пријем првака   

IX 

Реализација, 

Извештаји 

Чланови стручног 

већанаставника  

разредне наставе 

2. Распоред контролних вежби и  

писмених задатака и израде 

иницијалних тестова 

 

IX 

Договор и 

подела 

задужења око 

израде плана 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

1. Припреме за реализацију програма за 

прославу Дана школе 

 

 

X 

 

Упознавање 

са током 

реализације, 

договор и 

подела 

задужења  

Чланови стручног 

већа наставника 

разредне наставе, 

Директор,  

Предметни 

наставници: музичке 

културе и ликовне  

културе 

 

 
2. Договор о реализацији одласка у 

позориште 

 

X 

Договор Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 

3. Планиране активности екстерног   

маркетинга и промоције Школе -

Сарадњасапредшколским установама 

X Предлози, 

договор и  

подела 

задужења 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

4. Припрема и реализацијапланираних   

излета  

X 

 

Договор, 

реализација 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 
5. Израдапедагошкихпрофилаученика 

 

X 

 

Утврђивање 

деце, договор  

рока, израда 

профила 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

ПП служба 
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1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода и 

предлог мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

 

 

 

XI 

 

 

Извештаји 

Чланови стручног 

већа наставника 

разредне наставе, 

Наставници енглеског  

језика, Директор, ПП 

служба 

2. Извештај о реализацији једнодневних 

излета 

XI Извештаји Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 
1. Договор о прослави  Нове године 

 

XII 

 

Договор Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 

2. Извештај и анализа остварених 

резултата рада у наставним и 

ваннаставним активностима на 

крају првог полугодишта 

 

XII 

 

 

Извештаји 

Руководилац стручног 

већа наставника 

разредне наставе,ПП 

служба 

3. Анализа успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта и предлог 

мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

XII 

 

 

Извештаји 

Чланови стручног 

већа наставника 

разредне наставе, 

Наставници  енглеског 

језика, Директор, ПП 

служба 

4. Планиране активности екстерног 

маркетинга и промоције Школе -

Сарадњасапредшколским установама 

XII 

 

Договор и  

подела 

задужења 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

1. Припреме за прославу школске славе 

 

 

I Договор и  

подела 

задужења 

Наставник верске 

наставе, наставници 

српског језика, 

наставник музичке 

културе 

2. Припремаи договор 

стручногусавршавањаучитеља 

 

 

I 

 

Договор 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 
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1. Анализа садржаја посећености 

семинара и стручног усавршавања 

наставника 

II Извештаји Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 
2. Припремезапредстојећатакмичења 

 

II Договор и  

подела 

задужења 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе 

1. Планиране активности екстерног 

маркетинга и промоције Школе -

Сарадњасапредшколским установама 

III Договор и  

подела 

задужења 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 
2. Припрема и реализацијапланиранe 

рекреативне наставе 
III Договор Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 
3. Договор о коришћењу уџбеника за 

наредну школску годину 

 

III Договор и  

подела 

задужења 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор 
1. Извештај и анализа остварених 

резултата рада у наставним и 

ваннаставним активностима на крају 

трећег  класификационог периода 

IV Извештаји Руководилац стручног 

већа наставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода и 

предлог мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

 

IV Извештаји Чланови стручног 

већа наставника 

разредне наставе, 

Наставници енглеског  

језика, Директор, ПП 

служба 
3. Анализа резултата рада у наставним и 

ваннаставним активностима 

 

IV Извештаји Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 
1. Договор о 

организовањусусретасаписцимазадецу, 

оквирниплансусрета 

V Договор Руководилац стручног 

већа наставника 

разредне наставе, 

Директор 
2. Договор за реализацију манифестације 

,,Нушићев вашар“и ,,Ја имам таленат“ 
V Договор  Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 
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Директор, ПП служба 

3. Планиране активности екстерног 

маркетинга и промоције Школе -

Сарадњасапредшколским 

установама 

V Договор и  

подела 

задужења 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

1. Припрема и обележавање свечаности 

,,Нушићеви дани“ и ,,Ја имам таленат“ 

 

VI Договор,  

подела 

задужења, 

реализација 

Чланови стручног 

већа наставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 

Наставници 

продуженог боравка, 

Предметни 

наставници: музичке  

културе, ликовне 

културе, техничког 

образовања 

2. Анализа успеха и дисциплине 

ученика   на крају школске 

2021/2022. године 

 

VI Извештаји Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Наставници  енглеског  

језика, Директор, ПП 

служба 

3. Доношење одлуке о додели 

похвалница и награда ученицима за 

постигнуте резултате 

 

VI Извештаји, 

Договор 

Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

4. Припрема за израду годишњег плана 

рада Школе за школску 2022/23. 

годину 

 

VI Договор Чланови стручног 

већанаставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 

 

 

7.8.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ВЕРОНАУКЕ  
за школску 2021/2022. годину 

 
Активности/теме Време 

реализ

ације 

Начин реализације Извршиоци 
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Хоризонтално Стручно 

усавршавање Током 

школс

ке 

године 

-радионице 

-прикази 

-предавања 

-Присуство 

акредитованим 

програмима СУ 

Сви чланови 

Предлогнових обликаи 

средстава наставног рада 

увећу  

Током 

школс

ке 

године 

- Примери добре 

праксе 

Сви чланови 

1. Договор о  

начинуреализације  

програма рада  

IX 

-Израда плана 

писмених задатака и 

контролних вежби 

Верица 

Арула 

Сви чланови 

2.Усаглашавање 

критеријума оцењивања 

ученика  

-Израда примера 

критеријума и  

педагошке 

документације 

Сви чланови 

Педагог 

3. 

Радусекцијама,додатној,доп

унскојнастави и избор 

тематских садржаја 

- Договор 

окоорганизације и 

избора ученика 

Сви чланови 

5. ПрославаДанашколе -Допринос и  

учешће  

Сви чланови 

1. ПрославаСветог Саве 

XII 

- Припремаи 

реализација 

Сви чланови 

2. Школскатакмичења, 

календар ваншколских 

такмичења 

- Планирање и 

организација, избор 

ученика, подела 

задужења 

Сви чланови 

1. Анализа реализације 

Плана и програмарада 

већаупрвом полугодиштуи 

допринос 

унапређењуобр.васп. праксе 
I 

-Дискусија  

-Извештај 

Верица 

Арула 

Сви чланови 

2. Анализа 

рададопунскенаставе, 

додатне 

наставе и слободних 

активностии предлогмера за 

-Дискусија  

-Извештај 

Сви чланови 



75 

 

побољшање квалитетарада 

и 

превазилажењеевентуалних 

проблема 

3. 

Проблемиусавладавањуград

ива утокупрвог 

полугодишта и предлогмера 

-Дискусија  

-Извештај 

Сви чланови 

Педагог 

1. Избор уџбеника, 

приручника и стручне 

литературе за 

нареднушколскугодину 

II 

 

-Анализа уџбеника 

и избор 

Сви чланови 

2.Школскатакмичења из 

књижевности и српског 

језика и језичке културе 

- Планирање и 

организација, избор 

ученика, подела 

задужења 

Верица 

Арула 

Сви чланови 

 

2. Школскотакмичења 

рецитатора 

- Планирање и 

организација, избор 

ученика, подела 

задужења 

Јелена 

Цупарић 

3. Припрема за ваншколска 

такмичења 

- Планирање и 

организација, избор 

ученика, подела 

задужења 

Сви чланови 

4. „Ја имам таленат“ - Планирање и 

организација, избор 

ученика, подела 

задужења 

Ксенија 

Жутобрадић

Велибор 

Васовић 

1. „Читалачка значка“ и 

„Ђачки песнички сусрети“ 
III 

- Планирање и 

организација, избор 

ученика, подела 

задужења 

Звездана 

Шевић 

Јелена 

Цупарић 

2. Поделачасоваи задужења 

за све 

областирадаза 

нареднушколскугодину 
V 

-Израда предлога Сви чланови 

3. Предлогученика за 

похвалеи награде 

-Израда предлога Сви чланови 
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1. Анализа реализације 

Плана рада већана 

крајушколске године 

VI 

-Дискусија  

-Извештај 

Верица 

Арула 

Сви чланови 

2. ПредлогГодишњегплана 

рада за наредну 

школскугодину 

-Израда скице Верица 

Арула 

Сви чланови 

3. Анализа рада  -Сумирање и израда 

Извештаја о 

резултатима 

радаслободних 

активностии 

додатне наставе и 

постигнутим 

резултатима на 

такмичењима и 

смотрама и 

разговор о мерама 

за превазилажење 

евентуалних 

проблема 

урадусекција 

Верица 

Арула 

Сви чланови 

4. Избор председника већа и 

актива за наредну 

школскугодину 

-Предлог и гласање Сви чланови 

1. Планирање наставе за 

следећу школску годину 

VIII 

Израдаглобалногио

перативног 

програма рада и 

утврђивање 

садржаја 

најпогоднијих за 

остваривање 

корелације унутар и 

међу наставним 

предметима 

Сви чланови 

 

 

 
 

7.9.ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ И 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ  2021-2022. ГОДИНУ 
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Реализована тема/ активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Реализатори 

-Договор о  начину 

реализације   програма рада 

 – Договор о терминима израде 

писмених задатака и контролних 

вежби 

-Договор о моделу и терминима 

иницијалне  провере знања. 

-Договор о избору платформе за 

реализацију онлајн наставе 

 Август 

Септембар 

2021 

Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

Договор око организације и 

избора ученика за рад у додатној, 

допунској настави ,секцијама 

-Европски дан језика 

Септембар 

2021 

Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

Чланови  Стручног 

већа и ученици 5-8 

разреда 

 План стручног усавршавања у 

Већу 

Октобар 2021 Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

- Уједначавање критеријума 

педагошке документације,на 

нивоу Стручног већа, за праћење 

постигнућа ученика 

Новембар 

2021 

Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

Пеадагог школе 

ПРОЈЕКАТ „Премошћавање 

дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу“ 

Током 

школске 

године 

Непосредно Невенка Јоксовић, 

Зорана Ђорђевић, 

Верица Арула, 

ученици 
  

 
 

ПРОЈЕКАТ „„Образовни круг“  Фебруар 

2022- 

Онлајн Блаженка Тривунчић 

и ученици допунске 

школе у Паризу 
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Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“, Београд 

Планирање школских 

такмичења, календар 

ваншколских такмичења 

Децембар 

2021 

Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

Анализа реализације Плана и 

програма рада Већа у првом 

полугодишту и допринос 

унапређењу образовне 

васпитне праксе 

Јануар 2022 Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

Анализа постигнућа ученика у 

првом полугодишту и предлог 

мера за побољшање квалитета 

рада и превазилажење 

евентуалних проблема 

Јануар 2022 Непосредно 
Чланови  Стручног 

већа 

Припрема   организовање  

школских и  ваншколских 

такмичења: договор о учешћу и 

припреми ученика 

фебруар 2022 Непосредно  Чланови  Стручног 

већа и ученици -8. 

разреда 

Обележавање месеца 

франкофоније 

Март 2022 Непосредно  Наставници 

француског језика  и  

ученици 5- 8 разреда 

Избор уџбеника, приручника и 

стручне 

литературе за наредну 

школску годину 

Март 2022 Непосредно Чланови  Стручног 

већа 

Предлог поделе часова и 

задужења за све области рада 

за наредну школску годину 

Април 2022 Непосредно Чланови  Стручног 

већа 
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Предлог ученика за похвале и 

награде 

Мај 2021 Непосредно Чланови  Стручног 

већа 

     Израда глобалног и 

оперативног програма рада и 

утврђивање садржаја 

најпогоднијих за остваривање 

корелације унутар и међу 

наставним 

предметима,пројекти,огледни 

часови, 

Јун 2022 Непосредно Чланови  Стручног 

већа 
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7.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋАЗАБИОЛОГИЈУ,ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ  
 

 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Договор о начину реализације 

програма рада- Распоред иницијалних, 

контролних задатака и писмених 

вежби 

2. Договор о припреми 

диференцираног и 

индивидуализованог рада са 

ученицима 

3. Усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика – израда 

педагошке документације 

Септембар, 

2021. 

-Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-планови за ИОП 

-педагошке свеске 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1.Договор око организације и избора 

ученика за рад у секцијама, додатној, 

допунској настави и избор тематских 

садржаја  

2.План стручног усавршавања у већу 

Октобар, 

2021. 

-Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 
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1.Договор о учешћу ученика на 
такмичењима- план припреме  
2. Анализа успеха и дисциплине на 
крају првог класификационог периода. 

Новембар, 

2021. 

-Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-распоред и план 

припреме за 

такмичење 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Припрема за такмичење и распоред 

такмичења. 

2. Анализа постигутог успеха на крају 

првог класификационог периода и 

мере за побољшање успеха 

3. Анализа рада допунске наставе, 

додатне наставе и слободних 

активности и предлог мера за 

побољшање квалитета рада и 

превазилажење евентуалних проблема 

4. Проблеми у савладавању градива у 

току првог полугодишта и предлог 

мера  

Децембар, 

2021. 

 Јануар,  

2022. 

-Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

- распоред 

такмичења на 

школском нивоу 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Угледни час: Изомерија код Алкана, 

Алкина и Алкена 

2. Организација школских такмичења 

из 

 биологије и хемије 

Фебруар, 

2022. 

-Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-такмичење 

-угледни час 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 
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1. Избор уџбеника за наредну школску 

годину  

2. Договор око обележавања Светског 

дана воде, Светског дана здравља и 

Дана планете Земље 

Март, 2022. -Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-израда паноа 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Анализа такмичења 

2. Успех ученика и реализација 

програмских садржаја на крају трећег 

класификационог периода 

3. Угледни час: Биолошки важна 

органска једињења, Вода и 

Птице Србије 

Април, Мај, 

2022. 

-Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-угледни час 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Анализа реализације Плана и 
програма већа на крају школскегодине 

2. ПредлогГодишњегплана рада за 
нареднушколскугодину 

3. Избор руководиоца већа за 
нареднушколскугодину 

Јун, 2022. -Усмени договор 

-састанак чланова 

Стручног већа 

-Писање записника 

са седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗАБИОЛОГИЈУ,Х

ЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

 

 

 

 

 

7.11.ПЛАН РАДАСТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

(ИСТОРИЈА,ГЕОГРАФИЈА,ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ) 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 
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Активности/теме Времереали

зације 

Начинреализа

ције 

Носиоциреализациј

е 

 

1.Примена дигиталних уџбеника у 
настави , апликација и веб алата 

2.Пројекат:“Дигитални 
журнал“ 

3.Разговор о иницијалним 
тестовима и постигнућима 
ученика  

4.Договор о припреми 
диференцираног и 
индивидуализованог рада са 
ученицима 

     5.Предлози слободних активности 

септембар Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 
Историја-Јелена 
Топаловић 
Географија-
Маријана Петровић 
Мурић, Кристина 
Ђорђевић 
Француски језик-
Невенка Јоксовић 

Српски језик- 

Ксенија 

Жутобрадић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

 
1. Изборучениказадопунскуидодатну

наставу 

2.Угледни час –„Први светски рат“ 

 

3. План стручног усавршавања 

наставника 

октобар Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

1.Разговор о припремној настави за 
пријемни испит 

2.Анализа успеха  и реализације 

васпитно-образовних задатака крајем 

првог тромесечја 

 

новембар Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 1. Дискусија о 

усклађивањукритеријума оцењивања 

децембар Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 
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1.Анализа ученичких постигнућа на 

крају I полугодишта 

 

2.Анализа тешкоћа у настави историје, 

географије 

Р 

 3.Оранизовање школског такмичења 

из историје и географије 

 

 

фебруар Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

1.Извештај о школским такмичењима 

2. Извештајисареализованихсеминара 

март Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

 Анализапостигнутихрезултатан
атакмичењима 

 Анализа постигнутих резултата 
на пробном тесту за пријемни испит 

 

април Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

 АнализареализацијеПлана и 
програмавећанакрајушколскегодине 

 

мај Комуникација,пр

езентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Јелена Топаловић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 
 

Координатор/реализатор 

Јелена Топаловић 
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7.12.ПЛАН РАДАСТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 
 

 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Договор о израдигодишњих и 
оперативних планова и 
програма(редовна настава, 
ваннаставне активности) 

VIII анализа, 

дискусија, 

разматрање 

предлога 

Чланови стручног 

већа 

 

2.План набавке потребних средстава за 

наставу физичког и здравственог 

васпитања 

VIII договор Чланови стручног 

већа 

 

3. Припрема и реализација такмичења 

у оквиру Програма школског спорта и 

спортско-рекреативних активности  

(„Недеља школског спорта“) 

 

IX / X договор, 

организација, 

реализација 

Чланови стручног 

већа 

 

Ученици/це 

од V до VIII разреда 

 

 

4. Угледни час за ученике V разреда: 

„Рукомет: елементи технике: хватање 

и додавање лопте (различити начини) 

у месту“ 

X 

 

реализација, 

присуство 

колега,  

дискусија и 

евалуација 

Задужени наставник:  

Ђорђе Јерковић;  

 

Присутни 

наставници 

5. Усаглашавање критеријума 
оцењивања ученика, са освртом на 
диференцирани приступ у раду 

X 

 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

6. Договор о припремама и 
учествовању на такмичењима 
предвиђеним Календаром школских 
спортских такмичења у I полугодишту 
(сви нивои такмичења) 

X 

 

договор, 

припремање 

 

Чланови стручног 

већа 
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7. Учествовање на такмичењима 
предвиђеним Календаром школских 
спортских такмичења (сви нивои 
такмичења) 
 
 
 
 

током 

школске 

године 

реализација 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Ученици/це 

од V до VIII разреда 

 8. Информације са одржаних састанака 

других стручних тела (Педагошки 

колегијум, Удружење педагога 

физичке културе...) 

током 

школске 

године 

излагање Чланови стручног 

већа 

 

9. Угледни час за ученике VII разреда: 
„Одбојка: елементи технике: доњи 
сервис („школски“ сервис)- пријем 
лопте „чекићем“ 

XI реализација, 

присуство 

колега,  

дискусија и 

евалуација 

Задужени наставник:  

Марија Џелатовић;  

 

Присутни 

наставници 

10. Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају класификационог 
периода 

XI анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

11. Анализа реализације редовне 
наставе; размена искустава о 
тешкоћама при спровођењу наставног 
процеса и предлози за побољшање 

XII 

 

анализа, 

дискусија, 

разматрање 

предлога 

Чланови стручног 

већа 

 

12. Анализа реализације ваннаставних 
активности и постигнутих резултата на 
такмичењима одржаним у складу са 
Календаром школских спортских 
такмичења (сви нивои такмичења) 

XII 

 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

13. Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају I полугодишта 
 

XII 

 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

14. Договор о припремама и 

учествовању на такмичењима 

предвиђеним Календаром школских 

спортских такмичења у II 

полугодишту (сви нивои такмичења) 

II договор, 

припремање 

 

Чланови стручног 

већа 

 

15. Угледни час за ученике VIII 
разреда:  
Атлетика: скок у даљ: предвежбе за 
корачну технику; спринтерско трчање 
(ниски старт)- деонице до 60 m 

IV реализација, 

присуство 

колега,  

дискусија и 

евалуација 

Задужени наставник:  

Јелена Тонић;  

 

Присутни 

наставници 
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16.  Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају класификационог 

периода 

IV анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

17. Припрема и реализација 
такмичења у оквиру Програма 
школског спорта и спортско-
рекреативних  активности („Недеља 
школског спорта“) 

V 

 

договор, 

организација, 

реализација 

Чланови стручног 

већа 

 

Ученици/це 

од V до VIII разреда 

18. Анализа постигнутих резултата на 
такмичењима одржаним у складу са 
Календаром спортских такмичења (сви 
нивои такмичења) 

V 

 

анализа, 

дискусија 

Чланови стручног 

већа 

 

19. Извештај о постигнутим 
резултатима ученика и предлози за 
доделу Посебних диплома и 
Похвалница 

V 

 

извештавање 

 

Руководилац 

стручног већа 

20. Предлог поделе часова и 
задужења за наредну школску годину 

V 

 

договор Чланови стручног 

већа 

 

21. Анализа реализације свих видова 
непосредног рада са ученицима 
(редовна настава, ваннаставне 
активности) 

VI 

 

анализа, 

дискусија 

Чланови стручног 

већа 

 

22. Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају II полугодишта 

VI 

 

анализа, 

дискусија 

Чланови стручног 

већа 

 

23. Информације о похађаним 

семинарима  

током 

школске 

године 

извештавање, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

24. Извештај о стручном усавршавању 

током школске године и  договор о 

планираним  облицима стручног 

усавршавања за наредну школску 

годину 

VI 

 

извештавање, 

договор 

Чланови стручног 

већа 

 

25. Анализа рада стручног већа током 
школске године и извештај  

VI 

 

анализа, 

дискусија, 

извештавање 

Руководилац 

стручног већа 

26. Предлог плана и програма рада 
стручног већа за наредну школску 
годину 

VI 

 

дискусија, 

разматрање 

предлога 

Руководилац 

стручног већа 
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Руководилац стручног већа: 

Марија Џелатовић 

 

 

 

 

7.13.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋАЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И ФИЗИКУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину 

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И 

ФИЗИКУ 

Руководилац: НаташаЈанковић 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Времереализације Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1.Подела задужења у оквиру 

стручног већа 

2.Израда глобалног и оперативних 

планова за радовну наставу и 

секције 

3.Договор о учешћу на Нушићевом 

вашару 

4. Разговор о начину процене 

постигнућа ученика и начину 

самопроцене. 

IX Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа 

1.Актуелнепромене 

унаставномплануи програмуТT и 

физике 

2.Договорокоизбораучениказа 

такмичења, додатну и допунску 

наставу и секције 

X Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа 

1.Договор око реализације 

отворене недеље школе. 

2. Договор око реализације 

угледног часа за друго 

полугодиште 

XI Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа 

1. Упознавањесапропозицијама 

икалендаромтакмичењаза2021/22.г. 

2.Анализа постигнућа ученика и 

предлог мера за побољшање. 

XII 

 

 

I и II 

Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа, 

педагог и 

психолог 
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 III Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа 1.Припрема и договор око 

реализације  огледног часа  

2. Припрема за учешће у смотри 

''Шта знаш о саобраћају'' 

3. Разговор о начину процене 

постигнућа ученика и начину 

самопроцене. 

1. Припрема и реализација часова у 

четвртим разредима (техника и 

технологија) 

2.Анализа резултата са 

реализованих такмичења 

3.Реализација угледног часа. 

 

 

IV 

Одељења 

четвртог 

разреда 

 

Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа 

1. Предлогподелечасоваи 

задужењазанареднушколскугодину 

2. Евалуација рада у току школске 

године, писање извештаја и 

планова рада 

VI Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови 

стручног већа 

 

Руководилац већа ТТ и физике  

Наташа Јанковић 

 

 

 

8.14.ПЛАНСТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 

 

Активности/теме 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

1. Критички осврт на постигнућа 

ученика на завршном испиту на крају 

основног образовања и васпитања 

школске 2020/2021. године. 

2. Предлог мера за постизање бољих 

резултата на завршном испиту. 

3. Анализа успеха ученика на 

иницијалном тестирању реализованом 

на почетку школске 2020/2021. године 

септембар 

Анализа, 

дискусија, 

размена 

искустава у 

области 

унапређења 

наставе. 

Сви чланови стручног 

већа 
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ипредлог мера за унапређење наставе 

и боља постигнућа ученика. 

Унапређењекласичне наставе 

применом ИКТ-а, хибридне наставе и 

онлајн наставе. 

октобар 

Размена 

конструктивних 

идеја око израде 

дигиталних 

материјала, 

применом 

различитих 

дигиталних 

алата. 

Сви чланови стручног 

већа 

Излагање дела садржаја са посећених 
семинара и стручних скупова, 
реализованих током првог и другог 
полугодишта. 

јануар, 

јун 

Презентовање 

делу садржаја са 

семинара и 

стручних 

скупова, 

издвајање делова 

садржаја који се 

могу 

имплементирати 

у настави 

математике и 

информатике. 

Сви чланови стручног 

већа 

Анализа постигнутих резултата на 

свим нивоима такмичења. 

 

март - мај 

Анализа и 

размена искуства 

у области 

додатног рада са 

ученицима. 

Сви чланови стручног 

већа 

Реализација огледних часова: 

1.Кодирај-декодирај 

2. Игра кодовима 

април 

Тимски рад 
ученика и 
наставника. 

Славица Драгославић 

Јелена Белча 

 

Руководилац Јелена Белча 
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7.15.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

7.15.1.ПЛАН И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОД ПРВОГ ДО 
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 

Активности (теме) Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

Израда распоред часова 

редовне наставе, изборне 

наставе и ваннаставних 

активности 

Усвајање распореда 

контролних важби и 

писмених задатака у 

млађим разредима 

Договори о иницијалном 

тестирању 

Договори о првим 

родитељским састанцима 

Подела задужења и 

припремање за Нушићев 

вашар 

Подела задужења и 

припремање Дана школе 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 Састанци 

 Дискусије 

 Припрема 

ученика за 

учешће у 

догађају 

 

Учитељи 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају првог тромесечја 

Извештај о реализацији 

плана и програма у 

протеклом периоду 

Предлог мера за 

побољшање образовно – 

васпитног рада 

Договор о спровођењу 

такмичења рецотатора 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 Састанци 

 Извештавање 

 Припрема 

такмичења и 

реализација 

Учитељи 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

Предметни 

наставници који 

предају изборне, 

факултативне 

предмете и страни 

језик 
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Договор о спровођењу 

такмичења 

„Најраспеванија 

одељењска заједница 

Извештај о успеху и 

дисциплини на крају првог 

полугодишта 

Извештај о реализацији 

свих видова непосредног 

рада са ученицима 

Предлог мера за 

побољшање резултата рада 

са ученицима 

Припремање одељења за 

прославу Школске славе 

Припремање за учешће у 

манифестацији „Ја имам 

таленат 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Састанци 

 Извештавање 

 Припрема 

такмичења и 

реализација 

Учитељи 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

Предметни 

наставници који 

предају изборне,  

 

 

факултативне  

предмете и страни 

језик 

Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају другог тромесечја 

Извештај о реализацији 

плана и програма у 

протеклом периоду 

Предлог мера за 

побољшање образовно – 

васпитног рада 

Анализа допунског рада са 

ученицима 

Извештај о постигнутим 

резултатима на 

такмичењима у млађим 

разредима 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 Анализа 

 Дискусија 

 Извештавање 

 Састанци 

Учитељи 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

Предметни 

наставници који 

предају изборне,  

факултативне  

предмете и страни 

језик 

Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају другог полугодишта 

Предлог ученика који се 

преводе у наредни разред 

 

 

 

 

 

ЈУН 

 Анализа 

 Дискусија 

 Извештавање 

 Састанци 

Учитељи 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 
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Упућивање ученика 4. 

разреда на полагање 

поправних испита 

Анализа реализација плана 

и програма редовне 

наставе и ваннаставних 

активности 

Предлози ученика за 

похвале и награде 

Предлог плана 

одељењских већа за 

школску 2022/23. годину 

Предметни 

наставници који 

предају изборне,  

факултативне  

предмете и страни 

језик 

 

 

 

7.15.2 ПЛАН И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ 
РАЗРЕДА 

 

 

Активности (теме) Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

Израда распореда часова 

редовне наставе, изборне 

наставе и ваннаставних 

активности 

Усвајање распореда 

контролних важби и 

писмених задатака у 

старијим разредима 

Договори о иницијалном 

тестирању 

Договори о првим 

родитељским састанцима 

Подела задужења и 

припремање за Нушићев 

вашар 

Подела задужења и 

припремање Дана школе 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 Састанци 

 Дискусије 

 Припрема 

ученика за 

учешће у 

догађају 

 

Чланови 

одељењских већа 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 
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Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају првог тромесечја 

Извештај о реализацији 

плана и програма у 

протеклом периоду 

Предлог мера за 

побољшање образовно – 

васпитног рада 

Евидентирање ученика за 

допунску, додатну наставу 

и секције 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 Састанци 

 Извештавање 

 Припрема 

такмичења и 

реализација 

Чланови 

одељењских већа 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

Извештај о успеху и 

дисциплини на крају првог 

полугодишта 

Извештај о реализацији 

свих видова непосредног 

рада са ученицима 

Предлог мера за 

побољшање резултата рада 

са ученицима 

Припремање одељења за 

прославу Школске славе 

Учешће одељења у 

пројекту „Ја имам таленат“ 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Састанци 

 Извештавање 

 Припрема 

такмичења и 

реализација 

Чланови 

одељењских већа 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају другог тромесечја 

Извештај о реализацији 

плана и програма у 

протеклом периоду 

Предлог мера за 

побољшање образовно – 

васпитног рада 

Анализа допунског рада са 

ученицима 

Извештај о постигнутим 

резултатима на 

такмичењима  

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 Анализа 

 Дискусија 

 Извештавање 

 Састанци 

Чланови 

одељењских већа 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 
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Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају другог полугодишта 

Упућивање ученика   на 

полагање поправних 

испита 

Анализа реализација плана 

и програма редовне 

наставе и ваннаставних 

активности 

Предлози ученика за 

похвале и награде 

Предлог плана 

одељењских већа за 

школску 2022/23. годину 

 

 

 

 

 

ЈУН 

 Анализа 

 Дискусија 

 Извештавање 

 Састанци 

Чланови 

одељењских већа 

Стручни 

сарадници 

Директор Школе 

 

 

8.ПЛАНОВИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

8.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

Наседници Педагошког колегијума,одржаној 27.08.2021.год. и на 431. седници 

Наставничког већа од 27.08.2021 године формиранје Стручнитим заразвојнопланирање 

уследећем саставу: 

 

Маријана Стефановић, директор Школе 

Бранка Стојић Вуковић, педагог ,  

Сунчица Бекман, руководилац стручног већа наставника у продуженом боравку 

Весна Ристић, руководилац стручног већа наставника разредне наставе 

Верица Арула, руководилац стручног већа наставника српског језика, уметности и верске 

наставе 

Зорана Ђорђевић,професор енглеског језика 

Владислав Стефановић, председник Школског одбора 
 
 

Да бисмоприпремили нови Развојни план школе и том важномзадатку 

приступилианалитично, обухватили смо свихседамкључних области самовредновања. 
 

 

НаседнициПедагошкогколегијума одржаној донели смоодлукуда процес самовредновања 

рада школе остваримо кроз неколико извора: 
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 Анкетирање чланова Наставничког већа; 

 анализом  статистичких података са завршних испита (извештаји ЗВКОВ-а 

са сајта http://skole.ceo.edu.rs); 

 акционим истраживањем :”Утицај психосоцијалних и едукативних извора 

стреса на школско постигнуће 

 анализом аката школе; 

 Извештај о спољашњем вредновању школе. 

 Анализом педагошке документације наставника 

 Анализом евиденције посећених часова 

 

 

 

 

 

После детаљне анализе Извештаја о самовредновању рада школе као и других 

показатеља издвојене су кључне области које ће унапређиване кроз реализацију новог 

школског Развојног плана: 

 

 

 

 

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2017/18. -2021/22. 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

Настава и учење 

 

 Наставници  треба да се у већој мери упућују ученике овладавање техникама учења 

 Повезивање наставних садржаја са свакодневним животним ситуацијама треба да 

буде заступљено у настави у већој мери 

 Унапређивање вештине наставника за примену диференциране наставе; 

 Оспособљавањедецезапартиципацијуупроцесушколског учења; 

 Хоризонтално стручно усавршавање; 

 Оснаживање ученика за самостално исказивање коментара, сугестија, примедби и 

различитих приступа решавању проблема, мишљења и коментара; 

 Посветити посебну  пажњу провери остварености циљева у оквиру наставе; 

 Оснаживање наставника за примену формативног оцењивања и различитих приступа 

провере знања; 

 Оснаживање наставника у изради критеријума оцењивања; 

 Подстицање наставника да ученике  оспосабљава за самооцењивање; 

 Већа заступљеност интегрисане (међупредметне) наставе. 

 

Образовна постигнућа 

http://skole.ceo.edu.rs/


97 

 

 

 Праћење резултата на иницијалним тестовима, као основа за планирање наставних 

садржаја; остварености резултата на критеријумским тестовима и на завршном испиту; 

 Предузимати активности поводом усклађивања школског успеха и постигнућа на 

завршном испиту 

 Разрадити поступке квалитетније партиципацијеродитељау школи, 

с ациљемразвијањапартнерства. 

 

Подршка ученицима: 

 

 Мотивисати ученике на похађање допунске и додатне наставе кроз примену 

различитих метода рада (групни радови, практични радови, домаћи задатак- 

диференцираних задатака...); 

 Праћење оставрености додатних облика рада (ваннаставне активности, секције...) и 

отклањање узрока који доводе до осипања 

 Евалуација  остварености ефеката додатне и допунске наставе и предузимање мера 

за унапређивање истих; 

 
 

Оперативни годишњи програм рада Стручног актива за развојно планирање 

За школску 2021/22. годину 

 

 

Планиране активности Време  реализације 

1.Израда годишњег оперативног програма рада 

Стручног актива 

2.Усвајање акционог плана унапређивања образовно-

васпитног рад на основу Развојног плана школе 

Септембар, током школске 

године 

1.Подела оперативних задатака руководиоцима 

стручних већа на Педагошком колегијуму 

2.Анализа интерног стручног усавршавања наставника у 

две области: 

 Методе и технике успешног учења 

 Примена критеријумског самооцењивања 

 Рад са веб алатима у ситуацијама учења на даљину 

Октобар; Фебруар 

1.Координација рада чланова оперативних акционих  

тимова, као и пројектних тимова школе; 

2. Извештавање о спроведеним активностима тимова 

 

Током школске године 
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4.Организација и реализација семинара  и едукативних 

трибина који за тему имају примену  

 ИКТ у настави и учењу 

 МЕТОДОЛОГИЈА УСПЕШНОГ УЧЕЊА 

 БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ И ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА 

 ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

Новембар, март 

5.Реализација и анализа посећених огледних часова на 

нивоу свих стручних већа 

Током школске године 

6.Изарада плана укључивања родитеља као партнера у 

васпитно – образовном раду са децом 

Током школске године 

7.Праћење реализације плана партнерства са 

родитељима 

Током школске године 

 

 

9.Праћење динамике планираних набавки наставних 

средстава  

Током школске године 

10.Праћење активности на естетском и функционалном 

уређењу и опремању школских објеката 

Током школске године 

11.Извештавање о искоришћености едукативних 

материјала, и наставних средстава 

Током школске године 

12.Подношење извештаја о спроведеним и реализованим 

активностима из акционог плана на тромесечном нивоу 

Новембар, јануар, април, јун 

13.Организовање школских и ванншколских активности 

које ће укључити родитеље као партнере у реализацији  

Током школске године 

15.Договори о активностима и плановима стручног 

актива за развојно планирање за школску 2021-22. 

Годину 

Јун 

16. Подела задужења – израда новог Школског развојног 

плана за период од  5 година 

Фебруар 

17. Израда новог Школског развојног плана за период од 

2022/23. – 2026/27. године 

Март -Мај 

 

 

 

 

8.2. ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
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Основ за израду плана је ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА (Сл. гласник РС, бр. 88/2017 и Службени гласник РС, бр.10/2019)  

 

Елементи квалитета образовања и васпитања у Републици Србији, су: 

 1) принципи образовања и васпитања;  

2) циљеви образовања и васпитања; 

 3) програми образовања и васпитања; 

 4) образовни стандарди;  

5) компетенције ученика;  

6) обухват и брига о осетљивим категоријама деце и ученика;  

7) окружење за учење; 

 8) компетенције и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника, 

директора и секретара;  

9) сарадња са родитељима, односно другим законским заступницима и широм заједницом; 

10) независно вредновање остварености циљева образовања и резултата учења; 

 11) самовредновање, праћење и независно вредновање рада наставника, васпитача и 

стручних сарадника и директора;  

12) систем управљања;  

13) стандарди простора и опреме установе; 

 14) одговарајући материјални и финансијски ресурси.  

 

 УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА,РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У ШКОЛСКОЈ 

2021/22. ГОДИНИ 

 

 Унапређивање васпитно-образовног рада у школској 2021/2022. години планирано је 

пре свега Школским развојним планом и кроз самовредновање рада школе, односно 

кроз акционе планове произашле из вреднованих области. 

 У самовредновању ће се наставити са имплементацијом акционих планова 

вреднованих области и поновним вредновањем кључних области Подршка ученицима 

и Постигнућа ученика.  

На основу сачињеног акционог плана за спровођење мера у циљу унапређења наставе, 

анализом посећених часова од стране директора и стручних сарадника и прегледа 

педагошке документације, приоритети на којима ће се радити на унапређивању 

наставе у овој години су следећи: 

 

 Детаљније и боље структуирано годишње и месечно планирање 

   Свакодневно и квалитетније припремање за наставу уз уважавање принципа 

диференцијације и/или индивидуализације 

   Интензивнија међусобна сарадња наставника у планирању, корелирању предмета 

и размени искустава   

 Побољшање комуникације и сарадње на релацији наставник-ученик, подстицање 

ученика кроз давање конструктивних повратних информација о раду, постигнућу, 

начинима учења  
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   Проширење репертоара наставних метода, облика рада и наставних средстава у 

складу са циљевима часа, узрасно-развојним карактеристикама и интересовањима 

ученика   

 Унапређивање наставног процеса, кроз примену приступа усмереног на ученика, 

што даље подразумева: примену метода које подстичу учење на часу, тежиште на 

развијању компетенција ученика уместо на стицању знања, развијање 

саморегулисаног учења код ученика, квалитетно праћење напредовања ученика и 

формативно оцењивање.   

 Развијање компетенција наставника за примену приступа усмереног на ученика и 

компетенција за менторски рад; успостављање квалитетног система менторисања 

 

 

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:На почетку  школске 2021/22. године овај Тим је припремио 

Посебан оперативни план рада у ванредним условима због одвијања наставе у 

условима епидемије. Потпуно је разрадио план организације наставног процеса у 

просторијама школе који обезбеђује пуну заштиту здравља деце и запослених. 

Такође, извршио је и одабир модела рада ОШ“Бранислав Нушић“ и ускладио и 

временску динамику рада у Школи у условима ванредне ситуације. 

 

 

8.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

Задатак Актива је да прати реализацију Школског програма током школске године и стара 

се о остваривању постављених општих и специфичних циљева и задатака. Кључни задатак 

за школску 2021/22. годину је да се до маја 2022. конципира нови Школски програм после 

извршеног самовредновања свих области квалитета рада установе и после усвајања Новог 

школског развојног плана за период од школске 2022/23.-2026/27. школске године 

 

Стручни актив за развој Школског програма радиће у следећем саставу: 

Бранка Стојић Вуковић 

Сунчица Бекман 

Славица Драгославић 

Јасмина Црнојевић 

Љиљана Ђоровић 

Невенка Јоксовић 

Маријана Стефановић 
 

Садржај рада стручног актива за развој школског програма у школској 

2021/2022.  години 
  

 

Садржај 
 

 Време 
  

Извршиоци 
 

     

   
реализације 

   

        

. 
1.Анализа припремљености за рад по новом НПП у 4. 
и 8. разреду;  

ОКТОБАР 
НОВЕМБАР 
ЈАНУАР   Сви чланови 
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2.Примене и праћење реализације ИОП-а у настави и 
учењу као посебне подршке ученицима 
3.Анализа остварености шкослког програма на 
класификационим периодима 
4.Сарадња са осталим тимовима и стручним органима 
– уочавање потреба да се изврше измене и корекције у 
Школском програму 

АПРИЛ 
 

1. Разматрање новина у програму  Крајем првог 

полугодишта и на 

крају наставне 

године 

  Сви чланови 

2.Тимски рад на праћењу реализације школског 
програма од 1-8 раз. 

   

Сви чланови     

1. 
Разматрање конципирања месечних планова рада у 
условима ванредне ситуације  

На крају сваког 
месеца   Сви чланови 

       
       
1.Припрема и израда новог Школског програма за 

период од 2022/23 -2026/27. године 

2.Праћење увођења иновација у процес учења и 

наставу (прављење документације примера добре 

праксе у ОШ“Бранислав Нушић“) 

3.Анализа завршног испита 

4. Избор уџбеника и наставних средстава за 

школску 2022/2023. годину 

Друго 

полугодиште 

школске 

2021/22. године 

Сви чланови у 

сарадњи са 

Педагошким 

колегијумом 

 

 

8.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ  

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Према наводима Правилника о националном оквиру образовања и васпитања 

образовање је у савременом свету оријентисано на постизање компетенција. 

1 Увођење појма компетенције у образовне политике везује се за крај прошлог века 

и за документ Европски референтни оквир компетенција. Карактеристике кључних 

компетенција: релевантне су за све појединце; трансверзалне су јер оспособљавају за 

успешно укључивање у све сфере личног, професионалног и друштвеног живота; одговарају 

и економској и друштвеној сврси (од бољег здравља, родитељства, до друштвеног 

активизма); промовишу заједничке вредности, имплицирају способност суочавања са 

променама, учење из искуства и деловање са критичким ставом. 

У том смислу и Закон о основама система образовања и васпитања наводи да 

кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који 
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су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени 

живот и запошљавање. 

Кључне компетенције за целоживотно учење су:  

 комуникација на матерњем језику; комуникација на страном језику;  

 математичке, научне и технолошке компетенције; 

  дигитална компетенција; 

 учење учења; 

  друштвене и грађанске компетенције; 

  осећај за иницијативу и предузетништво;  

 културолошка освешћеност и изражавање.  

Прве три кључне компетенције могу се повезати са традиционалним наставним предметима, 

а осталих пет су међупредметне. Оне се развијају 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. Компетенција за предузетништво у 

Европском оквиру кључних компетенција подразумева способност појединца да сам 

подстакне промене (активна компонента) и способност да прихвати, подржи и 

прилагоди се иновацијама које доносе спољне околности (пасивна компонента). 

Предузетништво укључује преузимање одговорности за сопствене поступке, позитивне 

или негативне, развој стратешке визије, постављање циљева и њихово остваривање, 

као и мотивацију за успех.У Европском оквиру кључних компетенција за целоживотно 

учење предузетништво се види као способност појединца да преточи идеје у дела, а 

подразумијева креативност, иновативност и спремност за преузимање ризика, као и 

способност планирања и управљања пројектима 

 Развој оваквих карактеристика личности оснажује особу не само у њеном приватном 

животу и у друштвеним интеракцијама, већ и на радном месту, омогућава јој да постане 

свесна контекста своје професије и способна да на најбољи начин искористи прилике које 

јој се указују, а такође представља темељ за конкретније вештине и знања која су потребна 

онима који покрећу и реализују сопствене пословне подухвате или се успјешно ангажују у 

различитим друштвеним или привредним делатностима. 

 Увиђајући значај предузентиштва и међупредметне повезаности за интегративни 

савремени приступ учењу у школи, у Основној школи „Бранислав Нушић“ још пре 17 година 

осмислили смо пројекте „НУШИЋЕВ ВАШАР – НУШИЋЕВИ КРЕАТИВЦИ“ и „ЈА ИМАМ 

ТАЛЕНАТ“. 

Прошла шкослка 2020/21. година била је друга  у низу свих ових година када због затварање 

школа због пандемије у Земљи нисмо реализовали ове традиционлне манифестације 
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 Последње две школске године практикујемо специфичну промоцију креативног 

међупредметног повезивања у процесу учења кроз школски пројекат „ОТВОРЕНА 

НЕДЕЉА У ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“. 

 

Оперативни годишњи програм рада Тима за развој међипредметних компетенција и 

предузетништво 

За школску 2021/22. годину 

 

 

Планиране активности Време  реализације 

1.Евидентирање планираних часова који ће развијати 

међупредметне компетенције; 

2.Креирање базе припрема за часова који развијају 

међупредметне компетенције 

3. Одабир најбољих примера са семинара који се могу 

применити у реализацији часова који развијају 

међупредметне компетенције 

4. Промоција рада на развијању међупредметних 

компетенција и интегративне наставе:“ОТВОРЕНА 

НЕДЕЉА У ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“-мали 

школски пројекти 

Прво полугодиште школске 

2021/22. године 

1. ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ 

ПРОЈЕКТЕ: 

 „НОВОГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ“ 

 НУШИЋЕВ ВАШАР 

 ОСМОМАРТОВСКА ПРОДАЈНА 

ИЗЛОЖБА 

 „ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ 

Друго полугодиште школске 

2021/22. године 

 

8.5.ПЛАН ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

ОШ “ Бранислав Нушић“,  у школској 2021-22. години 

 
Чланови тима за имплементацију инклузивног образовања: 

 Маријана Стефановић 

 Бранка Стојић Вуковић 

 Љубомир Стојановић 

 Јелена Барага Вулићевић – руководилац тима 

 Полимац Сузана 

 Јелена Белча 



104 

 

 Јелена Цупарић 

 Aкциони план Тима за имплементацију инклузивног образовања  

 ОШ “ Бранислав Нушић“,  у школској 2021-22. години 

  

Активности 

 

Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

Увид у евалуације  

ИОПа и других мера 

подршке реализованих 

током школске 2020- 

21.год. 

септембар 

2021. 

 

Увид у евалуационе листе и 

дискусија у циљу креирања  

подршке  у наредном периоду 

Увид у извештаје о 

реализованој вршњачкој 

подршци и њеним ефектима 

током прошле школске 

године. 

Одељењске 

старешине 

Чланови 

ИТНаставн

ици 

разредне и 

предметне 

наставе 

Ажурирање 

документације ученика 

којима је потребна 

подршка у образовању 

Подршка наставницима 

у прилагођавању ( 

измени) стандарда за 

ученике који прате 

наставу уз примену 

ИОПа 

током 

школске 

године 

Израда педагошких профила 

ученика  

Формирање Тима за израду 

ИОП-а 

Израда ИОПа за прво 

тромесечје-полугодиште  

током школске године 

Израда ИОП-а за друго 

полугодиште школске 2020-

21.год. 

Одељењске 

старешине 

Чланови ИТ 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Увид и учешће у 

активностима у оквиру 

пројекта „ 

Превазилажење 

дигиталног јаза код 

осетљивих група 

ученика“ 

током 

школске 

године 

Увид у реализоване 

активности, присуствовање и 

учешће у активностима које 

обезбеђују додатну дигиталну 

подршку осетљивим групама. 

Чланови ИТ 

Чланови 

пројектног 

тима 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Подршка наставницима 

у реализацији ИОПа  

 

током 

школске 

године 

Давање практичних упутстава 

за реализацију ИОПа у оквиру 

стручних већа (саветодавни 

рад  и писање препорука и 

смерница у раду) 

Дефектолог 

Педагог 

Психолог  
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Рад са ученицима којима 

је потребна подршка у 

образовању у оквиру 

одељења и 

индивидуално 

током 

школске 

године 

Индивидуални рад 

-примена реедукације 

психомоторике, 

-допунсканастава 

Рад у одељењу, током часа  

Педагошки 

асистент, 

чланови ИТ 

Сарадња са родитељима током 

школске 

године 

Посета породицама ученика 

Информисање родитеља  

Давање инструкција за рад 

Индивидуални разговори 

 

Педагошки 

асистент, 

чланови ИТ  

Сарадња са ИРК 

општине Вождовац 

током 

школске 

године 

Припремање и достављање 

потребне документације  

 

чланови ИТ  

Сарадња са локалном 

заједницом (Центром за 

социјални 

рад,установама 

здравствене заштите, 

Центром за таленте и 

другим организацијама 

које подржавају развој 

ученика) 

током 

школске 

године 

Размена информација , 

остваривање подршке Центра 

за социјални рад и 

здравственихустанова 

 школи,координација 

 рада ученика и Центра за 

таленте 

 

Чланови ИТ 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе и 

представни

ци локалне 

заједнице 

Израда Акционог плана 

подршке у реализацији 

Завршног испита за 

ученике који похађају 

наставу по ИОПу и 

ученике са здравственим 

проблемима 

мај-јун 2022. Припремање и достављање 

потребне документације  

Израда завршних тестова по 

ИОПу 2 

Чланови ИТ  

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Праћење и вредновање 

свих видова подршке 

ученицима 

крајем првог 

и другог 

полугодишта 

Евидентирање степена 

напредовања ученика увидом 

у школски успех и 

оствареност ИОП-а 

Дискусија у циљу креирања  

подршке  у наредном периоду 

Квалитативна процена 

сарадње са установама 

локалне заједнице 

Чланови ИТ  

Одељењске 

старешине 
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8.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Бити успешан у обављању било које професије готово је немогуће без континуираног 

професионалног развоја који се може сагледати у контексту концепције доживотног учења. 

Ако желимо да наши наставници успешно помажу и подржавају процес учења ученика, онда 

они сами морају да буду успешни ученици. Школа треба сама да прати и евалуира свој рад 

и да га на основу тога унапређује.  

Таква школа треба да има:   

 јасан и заједнички етос,  тимску структуру која замењују хијераријску структуру; 

  руководећи кадар оспособљен за руковођење и укључивање других у процес 

руковођења,   

 културу сарадње и размене искустава,  могућност подучавања и менторисања 

колега,  могућност да се преноси и ствара знање. 

  У таквој школи:  у центру свега су деца и њихово учење,  наставници су 

подстакнути да и сами буду они који уче,  наставници се подстичу да сарађују и уче 

једни од других,  школа (сви они који чине школу) уче како да напредују. 

 

Професионални развој наставника, у основи, јесте процес унапређивања 

вештина и компетенција наставника у циљу унапређења квалитета наставе, као и 

учења и постигнућа ученика. Осим семинара који се нуде екстерно, значајан део 

професионалног развоја појединца одвија се у школи. 

 

. Предуслови за континуирани професионални развој наставника:  

1. Образовни систем који омогућава и подржава професионални развој 

 2. Професионална и лична аутономија  

3. Испољавање креативности и иницијативе у имплементацији промена 

 4. Настава усмерена на дете/ученика 

 5. Тимски рад приликом планирања, припреме, реализације и анализе наставног 

процеса 

 6. Сарадња са родитељима и локалном заједницом  

7. Стална процена и самопроцена сопственог рада  

8. Напредовање у професији које је стимулисано на различите начине. 

 

Тим за професионални развој запослених у образовању бавиће се стручним 

усавршавањем запослених у установи и ван ње, кроз различите трибине, 

семинаре, стручне скупове. Тим ће израдио једиствену базу података за све 

запослене о броју сати стручног усавршавања. На тај начин, сви запослени могу 

да огранизују свој план стручног усавршавања и испуне предвиђену квоту. 

 

ОБЛИЦИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 
1) Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 

 2) Излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан 

програм СУ, или други облик стручног усавршавања ван установе  
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3) Приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, 

различите врсте истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика  

4) Студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом  

5) Истраживања (научна, акциона) 

 6) Пројекти образовно-васпитног карактера  

7) Програм од националног значаја у установи  

8) Програм огледа, модел центра,  

9) Облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у 

складу са потребама запослених. 

 

 

 ОБЛИЦИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ  

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за школску 

2021/22. годину  

1. Превенција насиља,з лостављања и занемаривања  

2. Превенција дискриминације 

 3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено 

маргинализованих група  

4. Сарадња са родитељима 

5. Информационо – комуникацијске технологије 

 

 

8.7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 Школске 2021/22. године завршава се реаизације петогодишњег Развојног плана 

рада  Основне школе „Бранислав Нушић“ Да бисмо припремили нови Развојни план 

Школе, било је нужно обавити  смовредновање рада наше Школе 2020/21. године  и 

обухвати анализу свих кључних области које ће нас усмерити ка правцу унапређивања и 

развоја наше Установе кроз Развојни план. 

Тим за самовредновање за школску 2021/22. године чине: 

 Маријана Стефановић, директор Школе 

 Бранка Стојић Вуковић, педагог Школе 

 Верица Арула, школски библиотекар 

 Зорана Ђорђевић, наставник енглеског језика 

 Бојана Миловановић, наставник у продуженом боравку 

 Невенка Јоксовић, наставник француског језика 

 

 

 
 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формирање нових тимова , по одређеним 

областима 

Наставничко веће 
IX 

Записник са 

Наставничког већа 

Доношење плана рада новоформираних тимова  Координатор тима 

Представници 

новоформираних 

тимова 

IX 

Евиденција тима 
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Евалуација рада, реализације активности 

планираних за протеклу школску годину и 

подношење извештаја 

Координатор тима 

Чланови ТЗС VIII, IX 

Евиденција тима, 

педагошка евиденција и 

друго 

Упознавање Наставничког већа и Школског 

одбора и Савета родитеља са извештајем ТЗС за 

протеклу школску годину 

Координатор тима, 

психолог  IX 

Евиденција тима, извештај 

са Н.В. и Ш. О. 

Израда глобалногплана и програма 

самовредновања и вредновања рада школе за 

школску 2021 /22. 

Координатор тима 

VIII, IX 

Евиденција тима, ГПР 

Израда акционих планова по кључним областима Тимови Т.Г Евиденције тимова 

Реализација консултативних састанака 

координатора и представника тимова 

Координатор 
Месечно 

Евиденција тима 

Анализа рада тима и реализованих активности Координатор, 

представници тимова 
XII, VI, VII, 

Евиденција тима, 

извештаји о раду 

Писање Извештаја о самовредновању рада школе 

по кључним областиа 

ТЗС III, IV Евиденција тима, 

извештаји о раду 

Презентација Извештаја о самовредновању на 

стручним и управним органима Школе 

ТЗС VI, VII, VIII Евиденција тима, 

извештаји о раду 

Презентадина Акционог плана који је произашао 

из спроводеног самовредновања и припреме за 

израду новој Развојног плана Школе 

ТЗС VI, VII, Евиденција тима, 

извештаји о раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.AKЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021-202. ГОДИНУ – 

ПРЕВЕНТИВНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

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

 Маријана Стефановић 

 Наташа Петровић 

 Милена Стаматовић, представник родитеља и Школског одбора 

 Љубомир Стојановић 

 Бранка Стојић Вуковић 

 Сања Радовановић 

 Јасмина Црнојевић 

  представник Ученичког парламента 
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АКТИВНОСТИ 

-ТЕМЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Информисање 

 Избор чланова Тима и подела 

задужења у шк. 2021-2022. години 

 организовање трибина,предавања на 

тему превенције насиља 

 организовање радионица на тему 

ненасилне комуникације и толеранције 

на различитост 

- Наставничко веће, 

директор 

- координатор Тима за 

безбедност 

 

- чланови Тима за 

заштиту децеод 

насиља (ЗДОН), 

одељењске старешине, 

предметни 

наставници, 

МУП, Дом здравља 

Анализа и 

праћење 

безбедносне 

ситуације 

 анализа безбедносне 

ситуацијенаредовним састанцима Тима 

за заштиту деце од насиља 

 израда ИПЗ-а за ученика или одељења 

где је потребно применити изузетан и 

појачан васпитни рад 

 

 извештаји на крају класификационих 

периода о безбедносној ситуацији 

 сарадња са другим институцијама, у 

складу са потребама 

-чланови Тима за 

ЗДОН, одељењске 

старешине, директор 

-психолог, одељењске 

старешине, 

родитељи,ученици 

-координатор Тима за 

безбедност 

-МУП, Министарство 

просвете 
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Васпитни рад са 

ученицима  

 

 пружање помоћи ученицима у 

решавању индивидуалних проблема 

или проблема са другим ученицима 

 интензивиран и индивидуализован рад 

са починиоцима насиља и са жртвама 

насиља 

 

 праћење понашања ученика на часу, 

ван наставе 

 

 осмишљавање и реализација 

активности као подршке ученицима са 

ризичним понашањима 

 подршка одељењским старешинама у 

решавању проблема у одељењу  

 вршњачка медијација кроз рад 

ученичког парламента 

 организовање трибина, радионица, 

презентација са превентивним темама 

 

-чланови Тима, 

одељењске старешине, 

психолог 

-одељењске 

старешине уз подршку 

чланова Тима, 

родитељи, 

Прихватилиште, 

-предметни 

наставници,  

дежурни наставници 

-одељењске 

старешине, психолог, 

Прихватилиште, ЦСР 

 

-чланови Tима, ПП 

служба 

 

-ученички парламент 

и ПП служба 

Ситуације 

насиља 2. и 3. 

нивоа 

 ванредни састанци Тима за ЗДОН 

 појачан васпитни рад са ученицима 

 појачан рад са родитељима ученика 

 сарадња са надлежним институцијама 

 

-чланови Тима 

- Муп 

- ЦСР 

-здравствене установе 

Документација 

 

 о редовним састанцима Тима 

 о ванредним састанцима Тима 

 службене белешке о обављеним 

разговорима са ученицима и 

родитељима 

 докуметација упућена надлежним 

институцијама 

 ИПЗ за ученике 

- координатор Тима 

 

8.9.ПРОГРАМ ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

За школску 2021/22. годину 

 

Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, потписали су Протокол о сарадњи на Програму Основи безбедности деце, чији је 
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циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе. 

   

Програм ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ реализоваће се током школске         2021/22. године, у 

укупном трајању од 8 месеци, кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу. 

Програмом су обухваћене следеће тематске области: 

 

1. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ; 

2. ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА; 

3. ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД АЛКОХОЛА И ОПОЈНИХ ДРОГА; 

4. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА 

5.ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА; 

6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

7.ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ОПАСНОСТИ 

8.ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА. 

 

Овим часовима поред представника Министарства унутрашњих послова, као сарадници 

обавезно присуствују одељењске старешине као сарадници, а по могућству и неко од 

стручних сарадника Школе. 

 

Школски Тим за бригу о безбедности ученика и објеката Школе: 
 Дејан Топар 

 Весна Ристић 

 Сунчица Бекман 

 Весела Рађеновић 

 Велибор Васовић 

 Ђорђе Јерковић 

 Владимир Радовић 

АКТИВНОСТИ 

-ТЕМЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Информисање 

 Упознавање Наставничког већа, 

Ученичког парламента и Савета 

родитеља са начином имплементације 

новог Правилника о обављању 

друштвено-корисног рада 

 организовање трибина,предавања на 

тему безбедног понашања младих 

 организовање радионица на тему 

ненасилне комуникације и толеранције 

на различитост 

- Наставничко веће, 

директор 

- координатор Тима за 

безбедност 

 

- чланови Тима за 

заштиту децеод 

насиља (ЗДОН), 

одељењске старешине, 

предметни 

наставници, 

МУП, Дом здравља 
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Анализа и 

праћење 

безбедносне 

ситуације 

 анализа безбедносне 

ситуацијенаредовним састанцима Тима  

 

 извештаји на крају класификационих 

периода о безбедносној ситуацији 

 сарадња са другим институцијама, у 

складу са потребама 

 Праћење и контрола дежурства у 

школи 

(дежурни ученици, наставници, 

помоћно техничко особље) 

-чланови Тима за 

ЗДОН, одељењске 

старешине, директор 

-психолог, одељењске 

старешине, 

родитељи,ученици 

-координатор Тима за 

безбедност 

-МУП, Министарство 

просвете 

Васпитни рад са 

ученицима  

 

 пружање помоћи ученицима у 

решавању индивидуалних проблема 

или проблема са другим ученицима 

 интензивиран и индивидуализован рад 

са починиоцима насиља и са жртвама 

насиља 

 

 праћење понашања ученика на часу, 

ван наставе 

 

 осмишљавање и реализација 

активности као подршке ученицима са 

ризичним понашањима 

 подршка одељењским старешинама у 

решавању проблема у одељењу  

 вршњачка медијација кроз рад 

ученичког парламента 

 организовање трибина, радионица, 

презентација са превентивним темама 

 

-чланови Тима, 

одељењске старешине, 

психолог 

-одељењске старешине 

уз подршку чланова 

Тима, родитељи, 

Прихватилиште, 

-предметни 

наставници,  

дежурни наставници 

-одељењске 

старешине, психолог, 

Прихватилиште, ЦСР 

 

-чланови Tима, ПП 

служба 

 

-ученички парламент 

и ПП служба 
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8.10.ПЛАНСКИ ОКВИР  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У ОШ“ БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ЗА 

УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

 

 

ОБЛАСТ РАДА, 

ДЕЛОВАЊА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

ПЛАНИРАЊЕ 

 активности са фокусом на 

упознавање света рада 

 наставних садржаја 

усмерених на практичну 

примену знања  

 анимирања родитеља да се 

као експерти укључе у 

реализацију програма 

- одељенска већа  

нижих разреда 

 

- психолог се
п

те
м

б
ар

 

ИНФОРМИСАЊЕ 

 кроз реализацију програма 

редовне                                                  

наставе 

- учитељи 

 

током 

године 

 

 кроз реализацију 

ваннаставних aктивности: 
-учитељи,запослени септембар 

 сусрети са реалним 

занимањима- ко све ради у 

школи и у окружењу школе 

- у школи,ученици  

првог разреда 

- учитељи,родитељи, 

ученици другог  

разреда 

октобар 

 радионице са практичним 

радом 

- учитељи,родитељи, 

учениципрвог  

разреда 

новембар 

 реални сусрети   са 

експертима  

 међуодељењско такмичење : 

квиз 

- учитељи, психолог, 

ученици трећег  

разреда, 

- учитељи,ученици  

четвртог разреда 

д
ец

ем
б

ар
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8.11.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И 

САВЕТОВАЊА У ОШ „ БРАНИСЛАВ НУШИЋ“  ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ 

ЦИКЛУСА 

ОБЛАСТИ 

ДЕЛОВАЊА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

информисање 

освешћивање 

 кроз наставне активности  

 акцентоване на област рада 

 часове одељењске заједнице -  

 како ме други виде 

  подршка ученицима код   

 којих су примећене   

 сколоности од стране  

 предметних наставника 

- Наставници 

- Одељењске  

  старешине 

- психолог 

током године 

по два часа 

одељењске 

заједнице у 

полугодишту 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

информисање 

самопроцењивање 

 примена приручника „Водич 

кроз занимања“ у издању 

Националне службе за 

запошљавање на часовима 

одељењске заједнице и 

информатике  

- психолог 

- наставник  

  информатике  

по два часа 

информатике 

у сваком 

полугодишту 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

Самоосвешћивање, 

Упознавање са 

средњим 

образовним 

системом, 

Упознавање са 

светом рада 

 Пројекат „Професионална 

оријентација на преласку у 

средњу школу“,  

- одељеске старешине  

- психолог 

- наставник грађанс. 

прво 

полугодиште 

 Пројекат „Професије људи и 

њихове деце“ 

- наставник  

информатике 

- психолог 

током године 

 Пројекат“Огледи у хемији“ 
- наставник хемије 

- психолог 
током године 

ОСМИ РАЗРЕД: 

 

 

 

каријерно вођење, 

професионално 

саветовање 

 

 систематизација дотадашњег  

сазнања о себи и свету рада 

у форми писања ЦВ-а 

 тестирање способности 

 професионални савет у 

писменој форми за сваког 

ученика 

 

- психолог 

 

прво 

поплугодиште 
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Овај плански оквир за реализацију програма професионалне оријентације 

реализоваће Тим школе у следећем саставу: 

 

 Љубомир Стојановић, психолог Школе 

 Верица Арула , наставник српског језика, одељењски старешна 8. разреда 

 Светлана Тонић , наставник француског језика, одељењски старешна 8. разреда 

 Невенка Јоксовић, наставник француског језика, одељењски старешна 8. разреда 

 Весела Рађеновић, , наставник хемије, одељењски старешна 8. разреда 

 Јелена Белча, наставник математике одељењски старешна 7. разреда 

 Славица Драгославић, наставник математике, одељењски старешна 7. разреда 

 Велибор Васовић  наставник музичке културе, одељењски старешна 7. разреда 

 Вера Каџибанов наставник математике, одељењски старешна 7. разреда 

 

9. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

9.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ  2021– 2022. 
ГОДИНУ 

 
 трибина за родитеље на тему 

уписа 

- директор 

- психолог 
мај 

Циљ рада 

 

                Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке, педагог 

доприноси оставривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања и васпитања. 

 

Задаци 

- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-

васпитног рада; 

- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика; 

- Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењавању васпитно-образовног 

рада; 

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима  значајним за 

васпитање и образовање деце и ученика; 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада; 

- Сарадња са институцијама, лпкалном самоуправом, стручним и струковним организацијама  

од значаја за успешан рад установе; 

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.  
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Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

Планирање и 

програмирање 

образовно-васпитног 

рада 

 

учешће у изради 

концепције 

Годишњег плана 

рада школе; 

ангажовање у изради 

школских 

програма и 

глобалних 

планова;   

сарадња са 

наставницима у 

изради планова 

рада редовне, 

додатне, допунске  

наставе, 

одељенских 

заједница, секција; 

учешће у изради 

планова и 

програма рада 

стручних органа и 

тимова школе; 

координација и 

учешће у изради 

плана стручног 

усавршавања 

запослених у 

складу са својом 

улогом; 

учешће у 

организацији рада 

школе у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом; 

предлагање нових 

организационих 

решења 

образовно-

васпитног рада; 

 

 

 

 

Мај/август 

 

 

 

Август 

 

 

Септембар, 

Јануар, 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

јун-август 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

мај 

 

 

 

јун/август 

 

 

 

 

Израда плана, 

сарадња 

 

 

Индивидуални 

састанци 

 

Подстицање 

сарадње –

међупредметна 

повезаност 

 

 

 

анализа и 

предлагање 

 

 

анализа потреба  

 

 

 

 

учешће у 

организацији  рада 

 

 

 

анализа актуелне 

ситуације и 

предлагање мера 

 

 

изношење 

мишљења и 

предлагање 

 

 

 

 

 

директор, 

наставници 

 

 

наставници 

 

 

наставници 

 

 

 

наставници 

 

 

стручна већа, 

Чланови тима, 

директор 

 

 

чланови тима за 

СУ 

 

 

 

Директор, 

чланови тима за 

ВКРУ 

 

директор, 

сарадници 

 

директор 

 

психолог 

 

 

 

психолог,  
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учешће у подели 

одељенских 

старешинстава; 

 

формирање одељења, 

распоређивање 

новопридошлих 

ученика. 

 

 

септембар 

формирање 

одељења,  

 

распоређивање 

ученика 

 

директор, 

одељењске 

старешине 

Праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада 

 Посете часовима 

непосредне наставе и 

онлајн часова и педагошко 

инструктивни рад са 

учитељима/наставницима 

 

 Израда анализе успеха и 

дисциплине на  

класификационим 

периодима,предлагала  

мере и активности за 

побољшање.  

 

 Праћење реализације 

редовних и угледних 

часова 

 Праћење и учешће  у 

вредновању постигнућа 

ученика који прате наставу 

уз примену ИОПа када је за 

тиме постојала потреба.  

  Учешће у организовању 

пробног тестирања ученика 

8. разреда. Истицање 

важности добре 

квалитативне анализе 

резултата, и указивање на 

добро планирање даљег 

рада 

 праћење  адаптације и 

напредовања првака и на 

основу опсервације и 

тестирања, предлагала 

 

 

Током године 

 

 

 

 

класификациони 

периоди 

 

 

 

 

Током године 

 

Класификацион

и периоди 

 

 

 

Април 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

педагошко 

инструктивни рад 

 

 

 

Квалитативна и 

квантитативна 

анализа успеха 

 

 

анализа,педагошко 

инструктивни рад 

 

Саветодавни рад,  

упознавање са 

Правилницима 

 

 

Учешће у 

организацији 

 

 

 

 

посета часовима, 

посматрање, 

саветодавни рад 

 

присуство 

часовима 

 

 

 

учитељи/ 

наставници, 

приправници 

 

 

 

Наставничко 

веће 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

 

Чланови тима 

наставници 

 

Одељењске 

старешине 8. 

разреда, 

наставници, 

директор 

 

Учитељице 

 

 

 

Наставници 
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одговарајуће мере 

учитељима 

 праћење примене 

Правилника о оцењивању у 

раду 

 Праћење вођења 

евиденција у електронском 

дневнику и правовремено 

сугерисање измена 

 

 

смернице и 

сугестије 

Наставници, 

координатор за 

дневник 

Рад са ученицима 

 

 саветодавни рад са 

ученицима 

 

 Тестирање будућих 

првака 

 

 Тестирање брзине и 

разумевања прочитаног 

текста у првом и другом 

разреду 

 

 Адаптација ученика петог 

разеда на предметну 

наставу 

 

 Учешће у активностима и 

организацији пројекта 

једносменског рада 

 реализација активности у 

оквиру пројекта 

једносменског рада –

Знамо бринеш 

 учешће у реализацији 

активности у оквиру 

пројеката 

 

 

 

током године 

 

Април, мај 

 

Новембар/ 

Мај/јун 

 

 

 

Прво 

полугодиште 

 

почетак школске 

године 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

дијалог, радионице 

 

Примена теста 

ТИП1 

 

Мерење брзине 

читања 

 

 

 

предавање 

 

координација 

активности 

 

Радионице 

 

 

различите 

активности 

 

 

 

 

психолог, 

директор 

психолог 

 

Први и други 

разред 

 

 

 

Ученици 

5.разреда 

 

наставици 

учесници 

пројекта,  

ученици 

старијих разреда 

 

учесници у 

пројектима, 

ученици 

 

Рад са родитељима, 

односно старатељима 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Разговор 
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 Саветодавниразговор

и 

 

 Припрема и 

организација 

родитељских 

састанака  

 родитељски састанци 

ученика првог разреда  

 

 родитељски састанак 

са родитељима 

ученика осмог разреда 

поводом уписа у 

средњу школу 

 

 

 

Прво-друго 

полугодиште 

 

октобар 

 

 

 

 

Јун 

 

 

израда плана 

 

 

Предавање на 

тему: Адаптација у 

школи 

 

 

презентација 

Одељењске 

старешине, 

родитељи 

директор 

 

 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

 

Директор, 

одељењске 

старешине 

 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 Учешће у раду 

стручних органа-

одељењска већа, 

стручна већа, 

Наставничко веће; 

 

 

 

 

 

 Савету родитеља 

 

 

 

 

 Педагошком 

колегијуму,  

 

 

 

 Тиму за инклузивно 

образовање,Тиму за 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

Учешћем у 

активностима- 

обуке 

пед.инструктивни 

рад, смернице за 

унапређивање 

квалитета онлајн 

наставе.. 

 

Извештавање и 

учешће у 

дискусијама, 

предлози и 

смернице за рад 

предлагање мера, 

извештавање, 

вођење  записника 

и евиденција и 

праћење 

реализације,  

 

 

 

 

Наставници, 

учитељи 

Директор,  

 

 

 

 

 

 

Чланови Савета 

 

 

 

 

руководиоци 

стручних већа 
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заштиту деце од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације, 

Тиму за 

професионални развој 

и СУ, Тиму за 

вредновање квалитета 

и развој установе, 

Тиму за 

самовредновање, 

Селфи тиму. 

 

 

 

 

 

 

учешће у 

активностима,  

израдом 

инструмената за 

праћење,изради 

планова и 

извештаја 

 

Чланови тимова, 

родитељи, 

наставници, 

спољњи 

сарадници, 

учесници у 

пројектима 

 

 

 

Сарадња са надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима  

 

 Сарадња  са локалном 

заједницом; 

 

 

 са члановима 

интерресорне 

комисије општине 

Вождовац у вези са 

децом која раде по 

ИОП-у 2. 

  са Центром за 

социјални рад 

Вождовац, Звездара и 

Гроцка у вези са 

децом из осетљивих 

група, децом која 

много изостају, као и 

за размену других 

информација,  

 са Прихватилиштем 

за ургентну заштиту 

деце од злостављања 

и занемаривања, при 

Дому Јован Јовановић 

Змај и Звечанском, 

 

 

 

током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

током године у 

складу са 

потребама 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учешће у 

организацији 

активности 

 

састанци по 

потреби, 

телефонски 

разговори 

 

 

Упућивање 

дописа, 

електронска 

преписка, 

телефонски 

разговори 

 

Састанци у школи 

 

 

 

 

 

 

Упућивање дописа 

 

 

 

 

координатори 

активности 

 

 

Координатор 

комисије 

 

 

 

 

Водитељ случаја 

 

 

 

 

Васпитач, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Просветни 

надзор, 

директор 
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чији штићеници су 

наши ђаци. 

 са Школском 

управом, 

 

 

 са Домом здравља 

Вождовац,  

 са МУП-ом 

Вождовац. 

 Учешће у 

активностима 

организованим од 

стране Педагошког 

друштва Србије, 

састанцима 

републичке секције 

педагога и психолога 

континуирано 

 

 

 

 

 

током године 

 

састанци у школи, 

упућивање дописа 

 

 

 

Учешће у 

дискусијама 

 

Надлежни лекар 

Школски 

полицајац 

 

 

Колеге, 

сарадници 

Рад на педагошкој 

докуметнацији 

 вођење евиденције о 

сопственом раду;  

сарадњи са 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима,  

  вођење записника о 

раду Педагошког 

колегијума. 

 вођење евиденције о 

успеху и дисциплини 

ученика на крају 

класификационих 

периода,  

 Вођење 

документације о 

ученицима који раде 

по ИОП-у. 

 

 Вођење евиденције о 

стручном 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

класификациони 

периоди 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

друго 

полугодише 

 

 

 

вођење евиденције 

 

 

записник 

 

израда извештаја 

 

 

 

 

Помоћ при изради 

профила ученика 

или 

планова/евалуациј

а 

 

израда извештаја 

 

 

прикупљање 

документациије 

 

 

 

психолог, 

директор 

 

директор школе 

 

одељењске 

старешине 

 

 

 

чланови тима за 

ИО, одељењске 

старешине, 

наставници 

 

чланови тима за 

СУ, стручна 

већа 

директор, 

одељењске 

старешине 
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усавршавању 

наставника 

 вођење евиденције о 

ученицима који 

остварују право на 

бесплатне уџбенике 

 

Стручно усавршавање 

 Учешће у различитим 

видовима стручног 

усавршавања, 

 примена и праћење 

примене иновација у 

раду,  

 посета часовима и 

другим облицима 

рада са ученицима, 

 учешће у реализацији 

пројеката који се 

спроводе у школи 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

непосредно/онлајн 

 

 

 

 

непосредно/онлајн 

 

 

ЗУОВ, и други 

реализатори 

 

стручна већа, 

тим за 

вредновање 

квалитета рада, 

тим за 

самовредновање

, наставници, 

учитељи 

 

 

Педагог: Бранка Стојић Вуковић 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ 

ВРЕМЕ ПОДРУЧЈЕ РАДА И АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ 

 1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

   

током 

године 
 Учествовање у припреми индивидуалног 

образовног плана за ученике. 

Тим за ИО 

ИОП тим 

педагог 

дефектолог 
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април-јун 

током 

године 

 Учествовање у припреми делова годишњег плана 

рада школе који се односе на планове и програме 

подршке ученицима, заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, сарадње школе и 

породице. 

Тим за ЗДОН 

педагог 

директор 

октобар  Припремање плана посете психолога часовима.  

април-јун 

током 

године 

 Припремање годишњег програма рада и месечних 

планова рада психолога. 

 

јун-август  Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја. 

Тим за стручно 

усавршавање 

 2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

током 

године 

 Предлагање мера за успешнији рад установе, 

посебно имајући у виду развојне потребе ученика. 

педагог, 

наставници, 

директор 

ИОП тимови 
 Учествовање у праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и учењу (и по потреби 

у изради одговарајућих анализа – приказа).   

 Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана за децу. 

Тим за ИО 

ИОП тимови 

дефектолог 

 Иницирање различитих истраживања ради 

унапређивања образовно-васпитног рада установе 

и стицања сазнања која могу имати шири значај. 

педагог 

дефектолог 

наставници 

 Учествовање у истраживањима која се спроводе у 

оквиру самовредновања рада школе (помоћ око 

статистичке обраде података и тумачења 

резултата). 

чланови тима за 

самовредновање 

 3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

током 

године 

 

 Саветодавни рад усмерен ка подстицању целовитог 

дечјег развоја и учења.  

наставници 

педагог 

дефектолог 

педагошки 

асистент 

 Подршка наставницима у прилагођавању рада 

образовно-васпитним потребама ученика, стварању 

подстицајне атмосфере на часу, конструктивном 

решавању сукоба, развијању сарадничке 

комуникације са ученицима, наставницима 

(школским особљем) и породицом ученика.  

наставници 

родитељи 

ученици 

 Саветовање наставника у индивидуализацији 

наставе на основу особина ученика (потреба, 

интересовања, способности, мотивације, особина 

личности).  
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током 

године 

 Пружање подршке наставницима за рад са 

ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка. Учествовање у развијању индивидуалних 

образовних планова коришћењем резултата 

сопствених психолошких процена и психолошких 

процена добијених из других установа. 

наставници 

дефектолог 

педагог 

педагошки асистент 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група (нпр. ромском 

децом), развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање интеркултуралне 

осетљивости.  

наставници 

дефектолог 

педагог 

 

 Пружање подршке наставницима у вођењу 

ученичког колектива, указивање на психолошке 

узроке поремећаја интерперсоналних односа у 

групама, односно одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово превазилажење. 

наставници 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

током 

године 

 Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима. 

наставници 

родитељи 

 Давање повратне информације о посећеном часу и 

евентуалних предлога за унапређење неких 

аспеката образовно-васпитног процеса. 

наставници 

педагог 

 Оснаживање наставника за тимски и сараднички 

рад.  

 

 4. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА  

током 

године 
 Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и 

учењу. 

наставници 

педагог 

дефектолог 

директор 

Тимови 

април-мај  Провера спремности за полазак у школу детета 

старости од шест до шест и по година.  

педагог 

јун-август  Учешће у структуирању одељења првог и по 

потреби других разреда. 

педагог 

током 

године 

 Испитивање општих способности, особина 

личности, професионалних опредељења, групне 

динамике одељења и статуса појединца у групи, 

применом стандардизованих психолошких мерних 

инструмента и процедура, као и других 

инструмената процене.  

 

 Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који 

имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме понашања. 

педагог 

наставници 

родитељи 
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 Пружање подршке ученицима који се школују по 

индивидуализираној настави и индивидуалном 

образовном плану, као и ученицима из осетљивих 

друштвених група. 

 

током 

године 

 Рад са ученицима на унапређењу социјалне 

вештине (ненасилна комуникација, конструктивно 

решавање проблема, интеркултурална 

комуникација и уважавање различитости), здрави 

стилови живота, вештине доношења одлука и 

друго. 

 

 Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем (на 

основу процењених способности, интересовања, 

особина личности, мотивације ученика). 

наставници 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила понашања у 

школи.  

педагог 

наставници 

директор 

 5. РАД СА РОДИТЕЉИМА  

током 

године 

 Прикупљање података од родитеља који су од 

значаја за упознавање ученика.  

родитељи 

педагог 

наставници 

 Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

тешкоће у развоју, учењу и понашању. 

 

 Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција.  

 

 Информисање, саветодавни рад и усмеравање 

родитеља чија деца врше повреду правила 

понашања у школи, или која се школују по 

индивидуалном образовном плану. 

 

 Учествовање у родитељским састанцима и другим 

састанцима ради остваривања или побољшања 

сарадње школе са родитељима.  

наставници 

родитељи 

директор 

  Сарадња са саветом родитеља, по потреби.  

 6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

током 

године 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима 

на припреми докумената установе, прегледа, 

извештаја и анализа. 

директор 

педагог 

 Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи. 

педагог 
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 Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика на координацији активности у пружању 

подршке ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану. 

педагошки асистент 

лични пратиоц 

 7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  
  Учествовање у раду наставничког, односно 

педагошког већа. 

 

  Учествовање у раду педагошког колегијума.  

 8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

током 

године 

 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним 

и другим институцијама.  

 

 Сарадња са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика. 

 

 Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, и 

удружењима. 

 

 9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

током 

године 

 Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада психолога и 

психолошки досије ( картон) ученика. 

 

 Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 

анализама, истраживањима, психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно 

часовима. 

 

 Прикупљање и на одговарајући начин чување и 

заштита материјала који садрже личне податке о 

ученицима. 

 

 Стручно усавршавање похађањем акредитованих 

семинара, похађањем стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим психолозима.  

 

 

 

 

9.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 2021/2022. ГОДИНИ 
 

 



127 

 

Програмски садржаји Време 

реализације 

Извршиоци 

1. Планирање и програмирање рада  

 

јун, 

током године                

 

 

 

библиотекар и  

наставници Израда годишњих, месечних  и оперативних 
планова                                                                                    

  Планирање и програмирање рада са ученицима у 

библиотеци                    

2. Васпитно-образовна делатност/ 

непосредни рад са ученицима 

  

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

Упознавање ученика са радом школске библиотеке 

Упознавање ученика са врстама библиотечке грађе 

и оспособљавање за самостално коришћење 

књига,часописа,енциклопед. 

 

 

 

 

библиотекар 

Испитивање интересовања ученика за књигу и 
осталу библиотечку грађу 

Развијање читалачких и других способности 

ученика 

Формирање навика ученика да самостално траже и 

користе библиотечку грађу 

Помоћ ученицима при избору литературе,при том 

уважавајући жеље,интересовања и приватност 

ученика 

3. Сарадња са наставницима,директором 

школе,стручним сарадницима и родитељима 
 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

библиотекар, 

директор 

библиотекар,учит

е-љи,наставници 

 

библиотекар,учит

е-љи,наставници 

 

 

 

 

 

Планирање и реализација набавке нових књига 
Припремање литературе за потребе 
редовне,додатне наставе и ваннаставних 
активности 

Сарадња са наставницима у планирању тематске 

наставе 

Рад у школским тимовима 
 

 

 

библиотекар,учит

е-љи,наставници 
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Сарадња са родитељима   

библиотекар 

родитељи 
  

 

4. Културна и јавна делатност 
 

                                                    

Учествовање у припремама за школске 

манифестације 

 

током године 

 

децембар- мај 

 

током године 

октобар 

библиотекар,учит

ељи,наставници 

библиотекар,учит

ељи,наставници и 

Пријатењи деце 

Вождовца 

библиотекар 

библиотекар 

Приреме, огранизација и реализација такмичења 

Читалачка значка и Мајска песничка сусретања 

Сарадња са издавачким кућама 

Посета Сајму књига  

5. Библиотечко- инфоормациона делатност  

 

током године 

 

током године 

 

током године 

децембар 

током године 

током године 

 

током године 

током године 

 

током године 

 

 

библиотекар 

 

библиотекар 

 

библиотекар 

библиотекар 

библиотекар 

библиотекар 

 

бибилиотекар 

библиотекар 

 

библиотекар 

Израда статистике коришћења фонда(дневна, 

месечна,годишња) 

Систематско обавештавање ученика и запослених о 

новим књигама 

Организовање и остваривање међубиблиотечке 

позајмице и сарадње 

Упис ђака првака у библиотеку 

Сређивање и естетско уређење библиотеке 

Сређивање књига на полицама 

 

Остваривање стручних послова 

(инвентарисање,сигнирање..) 

Електронска обрада књига 
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6. Стручно усавршавање  

 

 

 

током године 

 

 

 

 

библиотекар 

Праћење стручних семинара и стручне литературе 

Учествовање у раду Стручног актива библиотекара 

Вождовац 

Учешће на седницама стручних и других органа 

 

Сарадња са другим библиотекама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

10.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРВОГ 
РАЗРЕДА 

Време реализације Садржаји рада 
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СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање са ученицима 

 Упознавање са ученицима 

 Правила понашањa у школи 

 Правила понашања у школи  

 Упознавање просторија у школи 

ОКТОБАР 

 

 Постаћу члан Дечјег савеза 

 Распоред дневних активности 

 Навике у вези са правилном исхраном 

 Шта је другарство, ко је добар друг 

НОВЕМБАР 

 

 Буквар дечјих права 

 Упознавање својих и туђих потреба 

 Толеранција према разликама 

 Укључивање ученика у школске активности 

 ДЕЦЕМБАР 

 

 Упознавање са радом школске библиотеке 

 Однос између дечака и девојчица 

 Мој први зимски распуст 

 Прослављамо Нову годину 

ЈАНУАР 

 

 Школска слава-Свети Сава 

 Прочитао сам на распусту 

ФЕБРУАР 

 

 Шта је солидарност 

 Правила безбедности на улици, кући, школи 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Психолошка радионица 

МАРТ 

 

 Обележавање 8. марта – Дана жена 

 Кроз игру сам научио 

 Развијање пријатељства са другом децом 

 Сукоби – конструктивно решавање сукоба 

АПРИЛ 

 

 Жива бића на Земљи 

 Дан мајке Земље-12.4. 

 Моји родитељи и ја 

МАЈ 

 

 Како се понашамо приликом посета, излета... 

 Радионица: Лаж и крађа 

 Агресивно понашање: претња, уцене, физички 

обрачуни... 

 Понашање у игри са вршњацима 

  

ЈУН 

 

 Сазнао сам о занимању својих родитеља 

 Дан заштите природе: 05. 06.  

10.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОГ 
РАЗРЕДА 

 

 

Време реализације  
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Садржај рада 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање са планом рада за ову школску годину 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад 

ОКТОБАР 

 

 У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије недеље 

 Учествујемо у прослави Дана школе 

 Радионица: Шта ћу да будем кад порастем 

 Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

НОВЕМБАР 

 

 Правилна исхрана 

 Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Календар наших рођендана 

 ДЕЦЕМБАР 

 

 Агресивно испољавање и вређање других, претње, 

физички обрачуни, непожељног понашања 

 Путеви преношења болести (капљичне инфекције, 

болести прљавих руку, храна, инсекти) 

 Породични и други празници 

 Весело одељенско дружење  

ЈАНУАР 

 

 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Ведар одељенски састанак и зидне новине 

 

ФЕБРУАР 

 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му 

је тешко  

 Чистоћа је пола здравља 

МАРТ 

 

 Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 

 Прихватање личних проблема као изазова за 

њихово решавање 

 Када бих могао, променио бих... 

 Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

АПРИЛ 

 

 Све што знамо о штетности никотина, алкохола и 

дроге 

 Кад имаш проблем... 

 Лепо понашање: на улици, у школи, породици, 

биоскопу... 

 Како да сачувамо свет око себе 

МАЈ 

 

 Лепа реч и гвоздена врата отвара  

 Мој хоби 

 Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 

заједници 

ЈУН 

 

 Покажи шта знаш 

 Ведар одељенски састанак 
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10.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕЋЕГ 
РАЗРЕДА 

Време реализације Садржаји рада 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање са планом рада за ову школску годину 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

ОКТОБАР 

 

 У сусрет Дечијој недељи  

 Учешће у активностима Дечије недеље  

 Учествујемо у прослави Дана школе 

 Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

 Радионица: Шта ћу да будем кад порастем 

НОВЕМБАР 

 

 Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Календар наших рођендана 

 Правилна исхрана 

 ДЕЦЕМБАР 

 

 Агресивно испољавање и вређање других, претње, 

физички обрачуни, непожељног понашања 

 Болести прљавих руку 

 Породични и други празници 

 Весело одељенско дружење 

ЈАНУАР 

 

 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Ведар одељенски састанак и зидне новине 

ФЕБРУАР 

 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му 

је тешко  

 Лажи и ситне крађе прерастају у порок 

МАРТ 

 

 Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 

 Прихватање личних проблема као изазова за 

њихово решавање 

 Када бих могао, променио бих... 

 Чистоћа је пола здравља 

АПРИЛ 

 

 Кад имаш проблем... 

 Лепо понашање: на улици, у школи, породици, 

биоскопу... 

 Све што знамо о штетности никотина, алкохола и 

дроге 

 Мој хоби 

МАЈ 

 

 Лепа реч и гвоздена врата отвара – психолошка 

радионица 

 Развијање другарских и пријатељских односа 

 Како да сачувамо свет око себе 
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ЈУН 

 

 Покажи шта знаш 

 Ведар одељенски састанак 

 

10.4.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ  
РАЗРЕДА 

 

Време реализације Садржаји рада 

СЕПТЕМБАР 

 

     - Упознавање са планом рада за ову школску 

годину 

     - Обавезе, права и дужности ученика     

     - Избор Одбора одаљенске заједнице и њен рад 

     - Наше обавезе, наше одговорности 

ОКТОБАР 

 

     - У сусрет Дечијој недељи 

     - Учешће у активностима Дечје надеље 

     - Учествујемо у прослави Дана школе 

     - Како проводимо слободно време 

     -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

НОВЕМБАР 

 

     - Деца пишу књигу о својим правима 

     - Агресивно испољавање и вређање других, 

претње,    

      - Буквар дечјих права 

     - Шта ћу да будем кад порастем ( псих.пед. радио- 

       ница) 

 -     -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

 ДЕЦЕМБАР 

 

     - Лажи и ситне крађе прерастају у порок 

     -  Ризична понашања-болести зависности   

(пушење, алкохолизам,наркоманија)-превентивне 

активности 

    - Шта замерам себи и свом другу 

    - Весело одељенско дружење 

     -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

ЈАНУАР 

 

    - Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

    - Шта знам о Светом Сави 

ФЕБРУАР 

 

      - Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

Гледали смо... 

     - Интересује ме... 

     - Стрес-извори, утицаји, стилови уочавања и 

превазилажења 

-     -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

МАРТ 

 

     - Упознаћу вас са занимањем мојих родитеља 

     - Живот у одељењу-однос дечака идевојчица 
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     - Наш досадашњи резултат 

     - Када бих могао променио бих... 

     - Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

    -     -Релизација тема из области програма 

Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом 

АПРИЛ 

 

     - Кад имаш проблем... 

     - Лепо понашање-на улици, у школи, продавници, 

биоскопу 

        -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

 

МАЈ 

 

      - Лепа реч гвоздена врата отвара 

      - Мој хоби 

      - Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 

заједници 

 -        -Релизација тема из области програма 

Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом 

ЈУН 

 

      - Покажи шта знаш 

      - Шта и како у 5. разреду 

      - Спремам се за пети разред 

      - Весело одељенско дружењe 

 

10.5.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТОГ  
РАЗРЕДА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање ученика са правилима у школи, 

распоредом часова и школским календаром  

 Сада сам ученик петог разреда  - моји утисци 

 Породица и школа – јединственост ставова 

ОКТОБАР 

 

 Обележавање Дана школа 

 Самопоуздање лични развој ученика 

 Потребе – упознавање својих и других 

 Индивидални разговор са ученицима 

(перманентно) 

 Сређивање педагошке администрације 

(перманентно) 

НОВЕМБАР 

 

 Успех ученика на првом тромесечју 

 Сараднички однос у групи 

 Активно учешже ученика у креирању активности 

које побољшавају квалитет живота у школи 

 ДЕЦЕМБАР 

 

 Да ли знамо слушати друге? 

 Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци 
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 Решавање нејасноћа и проблема 

 Успех на првом полугодишту 

ЈАНУАР 

 

 Проблеми у учењу и савлађивању знања – 

грађење модела за превазилажење 

 Обележавање  Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 

 

 Помоћ ученицима при укључењу у такмичења 

 Разрешавање сукоба 

МАРТ 

 

 Индивидални разговори са учницима 

 Праћење учника на такмичењима 

АПРИЛ 

 

 Посета историјском музеју 

 Анализа успеха на крају 3. класификационог 

периода 

 Конструктивно решавање конфликата 

МАЈ 

 

 Посете биоскопу, позоришту и перманентно 

укључивање у акције Дечијег савеза и Црвеног 

крста као и значајних светских дана 

 Организовање и извођење екскурзије 

ЈУН 

 

 Утврђивање успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

 Анализа рада одељенског старешине 

 Крај школске године - весело дружење у 

дискотеци 

10.6.ПЛАН И ПРОГРАМ 

РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ШЕСТОГ  

РАЗРЕДАВреме 

реализације 

Садржаји рада 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање ученика са правилима понашања у 

школи 

 Усклађивање ставова породице и школе везаних за 

васпитање ученика 

ОКТОБАР 

 

 Обележавање Дана школе 

 Упознавање својих и потреба других 

 Изражавање сопствених и разумевање туђих 

осећања   

      -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 Развијање толеранције на различите ставове, 

особине и потребе 

 Грађење сарадничког односа у групи (разреду) 

 Анализа успеха на крају  I класификационог 

периода 
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     -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом      

 ДЕЦЕМБАР 

 

 Решавање проблема 

 Подршка и значај социјалне групе у 

превазилажењу личних проблема 

     -Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

ЈАНУАР 

 
 Обележавање Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 

 

 Суочавање са неуспехом и грађење модела за 

његово превазилажење 

 Помоћ ученицима при укључивању у такмичења 

 Разрешавање сукоба 

      -Релизација тема из области програма 

Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом 

МАРТ 

 

 Грађење и јачање личних вредности и ставова 

 Праћење ученика на такмичењима 

      -Релизација тема из области програма 

Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом 

 Развој сарадничке комуникације у разреду 

(активно слушање других ) 

АПРИЛ 

 

 Анализа успеха на крају III класификационог 

периода 

 Стресогене животне ситуације 

 Учење и изградња одбрамбених механизама за 

превазилажење стреса 

  Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

МАЈ 

 

 Организовање и извођење екскурзије 

 Ризична понашања (пушење, алкохолизам, 

наркоманија) 

 Релизација тема из области програма Основе 

безбедности у сарадњи са МУП-ом 

ЈУН 

 

 Анализа успеха на крају школске године 

 Анализа рада одељенског старешине 

 Крај школске године – весело дружење у 

дискотеци 

 

10.7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕДМОГ  
РАЗРЕДА 

Време реализације Садржаји рада 

СЕПТЕБАР 

 

Упознавање са календаром рада школе и кућним редом 

школе 
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Договор о узајамним очекивањима, потребама и 

захтевима 

Усклађивање јединствених ставова породице и школе 

везаних за васпитање ученика 

Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање) 

ОКТОБАР 

 

Прослава Дана школе 

Упознавање својих и потреба других 

Подстицање социјалних односа у групи 

Грађење адаптације и личног идентитета у социјалној 

групи 

Развијање толеранције на различите ставове, особине, 

навике 

НОВЕМБАР 

 

Анализа успеха на крају  I класификационог периода 

Организовање и одређивање родитељског састанка 

Грађење сарадничког односа у одељењу 

 ДЕЦЕМБАР 

 

Разрешавање сукоба – динамика сукоба и стилови 

понашања у сукобу 

Стресогене животне ситуације 

Учење и изградња одбрамбених механизама за 

превазилажење стреса 

Успех ученика на крају првог полугодишта 

ЈАНУАР 

 

Појавни облици агресивног понашања 

Обележавање Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 

 

Суочење са неуспехом и грађење модела за његово 

превазилажење 

Сређивање педагошке документације 

Организовање родитељског састанка 

МАРТ 

 

Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички 

обрачуни 

Помоћ ученицима при укључивању у такмичења 

Организовање индивидуалних разговора 

Сређивање педагошке документације 

АПРИЛ 

 

Грађење и јачање личних вредносних ставова 

Анализа успеха на крају III класификационог периода 

Разред као вредносни суд 

МАЈ 

 

Уређење школског дворишта 

Анализа рада ученика у данима екологије 

Организовање и извођење екскурзије 

ЈУН 

 

Анализа успеха на крају школске године 

Анализа рада одељенског старешине 

Сређивање педагошке документације 

10.8.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСМОГ  
РАЗРЕДА 

Време реализације Садржаји рада 
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СЕПТЕБАР 

 

- Упознавање ученика са кућним редом и календаром 

рада 

- Грађење сарадничког односа у одељењу 

- Припреме за извођење екскурзије 

ОКТОБАР 

 

- Прослава Дана школе 

- Договор о узајамним очекивањима, потребама и 

захтевима 

- Међувршњачко насиље и како га заштитити (коме се 

обратити) 

- Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање и 

вредности) 

НОВЕМБАР 

 

- Активно учешће ученика у креирању активности у 

школи 

- Грађење толеранције на различуите ставове 

- Грађење сарадничког односа у одељњу 

- Сређивање педагошке документације 

 ДЕЦЕМБАР 

 

- Међународни дан борбе против СИДЕ 

- Изражавање својих осећања и потреба и разумевање 

осећања и потреба других 

- Сређивање педагошке документације 

- Анализа ученика на карају првог полугодишта 

ЈАНУАР 

 

- Обележавање Дана Светог Саве 

 

 

ФЕБРУАР 

 

- Помоћ ученицима при укључивању у такмишења 

- Ризична понашања (пушење, алкохол, дрога) 

- Превентивне активности у спречавањеу ризичних 

понашања 

МАРТ 

 

- Учење вредностних судова 

- Разред као вредностни суд 

- Анализа резултата такмичења 

АПРИЛ 

 

- Анализа успеха на крају другог класификационог 

периода 

- Помоћ при професионалној орјентацији 

- Помоћ при професионалној орјентацији 

- Сређивање педагошке документације 

МАЈ 

 

- Учешће у данима екологије 

- Припреме око организовања другарске вечери 

- Сређивање пеагошке документације 

- Анализа успеха на крају школске године 

ЈУН 

 

- Сређивање педагошке документације 

11. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ШКОЛСКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ШКОЛСКУ 
2021/22. ГОДИНУ 
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11.1.ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕНИ 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ 

НУШИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

Област деловања1  Област квалитета 2 – Настава и учење(цео 

Протокол) 

 Област квалитета 3 – Образовна постигнућа 

ученика 3.2 

 Област квалитета 4 – Подршка ученицима 

(4.1; 4.2; 4.3) 

 Област квалитета 5 – Етос (5.3; 5.5) 
Назив 

активности2 

1. МАТЕМАТИЧКА ИГРАОНИЦА – популаризација 

математике и примена математичких садржаја кроз игру, 

креативност,рад на рачунару, истраживање 

2. МЕНТОР ЦЕНТАР ЗА ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ – 

промоција колаборативног, интерактивног учења обавезних 

наставних предмета(креативан и иновативан приступ 

допунској, додатној настави, развијање посебне вршњачке 

подршке за ученике са диференцираним и посебним 

образовним потребама. 

3. ФИТНЕС – АЕРОБИК – релаксација и опуштање уз 

музику и ритмичко извођење вежби у групи 

4. МАГИЈА ЗВАНА БЕОГРАД – НЕИСПРИЧАНА 

ПРИЧА – откривамо и истражујемо наш Град, упознајемо 

и промовишимо његове скривене приче, историју, 

знаменитости некада и сада. 

5. BENVENUTI TUTTI – оспособљавање ученика да на 

основном нивоу савладју усмену и писмену комуникацију 

на још једном страном језику –ИТАЛИЈАНСКОМ 

6. ДОБРОДОШЛИ У ОБРАЗОВНИ КРУГ – повезујемо се и 

учимо француски са другарима који уче српски језик у 

Француској у српским допунским школама 

7. ДИГИТАЛНИ ПРИРОДЊАЦИ – упознавање ученика са 

апликацијама и веб алатима које могу користити у 

савладавању различитих тема из области физике, хемије, 

биологије 

8. ЗНАМО, БРИНЕШ -  психолошке радионице које 

подстичу развој самопоуздања, самопоштовања и 

                                                 
1Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло 

специфичан).Може их бити и више. 
2Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити више 

различитих активности. 
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креативног приступа разрешењу вршњачких конфликата, 

као и превенција ризика одрастања. 

9. BIENVENUS EN FRANÇAIS ! -  Основни циљ учења 

француског језика у оквиру слободних активности је да се 

уз помоћ најсавременијих метода, динамичне и 

интерактивне наставе, уз различит пропратни материјал у 

виду, аудио материјала и видео снимака, кроз игру, песму 

и глуму, деца ослободе и у опуштеној атмосфери усвоје 

интонацију и артикулацију француских гласова. 

 

Циљеви и 

очекивани 

исходи 

активности3 

1. резоновања МАТЕМАТИЧКА ИГРАОНИЦА –  

Унапређивање знања ученика у области математике, 

стицање свести о свеприсутности математике у 

свакодневном животу и осталим наукама, примена 

математике на разне сегменте живота, напредовање ученика 

и стицање вештина математичког резоновања. 

Међупредметне компетенције: 

 Компетенција за учење – продубљивање стечених 

знања 

 Рад са подацима и информацијама – примена 

података и информација и увиђања широког 

простора за креативну манипулацију у оквиру 

предвиђених игровних активности 

 Решавање проблема – препознавање, анализа и 

планирање стратегије решавања математичких 

проблема 

 Дигитална компетенција-коришћење 

апликација(Euclidea, Pithagorea, Geometrix), 

обучавање за рад у програмима GeoGebra и Scratch) 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузентиштву – (Math Art, креирање и израда 

математичких модела и помагала за учење, израда 

накита 

 Сарадња- афирмација међусобног поштовања у 

оквиру групе 

 

2. МЕНТОР ЦЕНТАР ЗА ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ  – 
Ученици који су показали успешност и изузентост у 

области обавезних наставних предмета биће обучени 

за примену метода и техника успешног учења. Стећи 

ће вештине успешне комуникације и вештине 

мотивисања својих вршњака којима је потребна 

специфична и диференцирана подршка у учењу 

                                                 
3Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са 

очекиваним исходима. Навести посебно за сваку предложену активност. 



141 

 

разних предметних области (српски језик, 

математика, физика, хемија, биологија, историја, 

географија, страни језик...) Пролазећи кроз додатни 

систем обуке сви учесници „центра“ стицаће радне 

навике и правилан однос према раду; толеранцију и 

способност за интеракцију и сарадњу; 

самопроцењиваће нивое свог знања; вредноваће 

функционалност обуке, као и сопствено учешће и 

одговорност за њу. 

 

Међупредметне компетенције: 

 Компетенција за учење – подизање нивоа 

интересовање за активност учења, вештина 

постављања властитих циљева учења, и достизање 

истих кроз методе и технике успешног учења и 

колаборативно учење 

 Комуникација – упознају различите облике 

ненасилне и толерантне комуникације; уважавају 

саговорника, изражавају ставове, мишљења и 

осећања на конструктиван и  аргументован начин 

 Сарадња – афирмација међусобног поштовања; 

дељење одговорности за достизање заједничких 

циљева у учењу. 

 Одговорно учешће у демократском друштву- 

промовишу постулате културног дијалога и размене 

мишљења; уче да поштују одлуке већине, али и 

уважавају мишљење мањине. 

 

 

 

3. ФИТНЕС – АЕРОБИК – Развијање позитивног 

односа према  култури вежбања. Учење о 

постулатима здравог живота, који укључују 

опуштање, релаксацију,здраве навике и исхрану. 

Увиђање да спој музике и покрета на посебан начи 

активира и тело и дух и припрема их за изазове 

здравог одрастања, као и превенције ризика које 

одрастање собом носи. 

Међупредметне компетенције: 

 Одговоран однос према здрављу– бирање стила 

живота и навика имајући на уму добре стране тог 

избора; подстицање здравих стилова живота и 

преиузимање одговорности према сопственом 

здрављу, како физичком тако и психичком. 

 Сарадња – активно учешће у раду групе, уважавање 

и поштовање правила 
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 Естетичка компетенција – Препознавање и 

развијање сопствене стваралачке способности у 

изградњи слике о себи и другима; Креативан приступ 

и изградњи властитог концепта здравог стила 

живота. 

4. МАГИЈА ЗВАНА БЕОГРАД – НЕИСПРИЧАНА 

ПРИЧА – Неговање осећања припадности Граду Београду 

и развијање љубави према родном граду; упознавање са 

културно-историјским наслеђем; проширивање знања о 

личностима, процесима, појавама и догађајима који су 

обележили историју Београда; развијање креативности и 

радозналости.Оспособљавање ученика за самостална 

истраживања и представљање резултата кроз ширу 

употребу ИКТ-а. 

 Међупредметне компетенције: 

 Компетенција за целоживотно учење–Развијање 

уверења да се увек може научити и открити нешто 

ново, чак и у оним подручјима која се чине сасвим 

блиска и позната.Развијање сазнајне радозналости, 

као личне одлике. 

 Рад са подацима и информацијама- Користи податке 

из различитих извора. Развија вештину процене 

поузданости откривених података уз помоћ 

наставника. Анализира и обједињује податке у нову 

сазнајну целину. 

 Сарадња – Неговање тимског духа, толеранција и 

уважавање рзличитих ставова и приступа. 

 Одговорно учешће у демократском  друштву- Негују 

своју националну и културну баштину; уче да 

промовишу своја открића, магију и чаролију свог 

локалног окружења. 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву – Развијање стратегија и 

постављање и постизање циљева (акценат је пре 

свега на извођењу пројеката ученика) 

 

5.BENVENUTI TUTTI(ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК) –

Оспособљавање ученика да на основном нивоу савладају 

комуникацију на италијанском језику. Учење још једног 

страног језика ученицима осим лингвистичке користи 

доноси и благодети социјализације, клутурализације и 

развијања свести о постојању других  људи који говоре 

другим језиком и чији су обичаји другачији од заједнице 

којој припадају. Отвара се могућност плурикултуралности 

индивидуе која појачава толеранцију на различитости и 
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доприноси поштовању других култура и народа. 

Међупредметне компетенције: 

 Комуникација- Уме јасно да се изрази писмено и 

усмено у складу са потребама и ситуацији; изражава 

своје ставове и мишљења на конструктиван начин уз 

аргументацију; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет. 

 Одговорно учешће у демократском друштву – 

Активно учествује у интеркултуралном дијалогу, 

Промовише позитивне вредности, уме да буде 

толерантан према различитостима и да их поштује и 

уважава. 

 Целоживотно учење – Увиђање радости од 

познавања још једног страног језика, културе још 

једног народа, стварање уверења да је свако ново 

учење , још једно ново богатство додато личном 

развоју. 

 Естетичка компетенција – препознаје естетичке 

компоненте у уметничком стваралаштву, 

националној, али и светској културној баштини, 

језичкој култури и култури других заједница уопште. 

 

6.ДОБРОДОШЛИ У ОБРАЗОВНИ КРУГ- Кроз 

сарадњу, дијалог учење језика. Повезивање са 

ученицима из српских допунских школа у Француској. 

Заједничке теме биће обрађене двојезично: на 

француском и српском језику. Заједно се бирају подтеме 

из историје, културе, радиције и спорта, начин рада и 

представљање. Активност ученика и њихова 

ангажованост је потпуна од планирања до реализације и 

евалуације. Наставник у улози координатора и ментора. 

 

 

 

Међупредметне компетенције: 

 Комуникација- Уме јасно да се изрази писмено и 

усмено у складу са потребама и ситуацији; изражава 

своје ставове и мишљења на конструктиван начин уз 

аргументацију; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет. 

 Одговорно учешће у демократском друштву – 

Активно учествује у интеркултуралном дијалогу, 

Промовише позитивне вредности, уме да буде 

толерантан према различитостима и да их поштује и 

уважава. 
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 Целоживотно учење – Увиђање радости од 

познавања још једног страног језика, културе још 

једног народа, стварање уверења да је свако ново 

учење , још једно ново богатство додато личном 

развоју. 

 Естетичка компетенција – препознаје естетичке 

компоненте у уметничком стваралаштву, 

националној, али и светској културној баштини, 

језичкој култури и култури других заједница уопште 

 Дигитална компетенција – Учење и дружење са 

другарима из српске допунске школе у Француској 

обавља се коришћењем скајпа и других веб-алата. 

 

 

 

7.ДИГИТАЛНИ ПРИРОДЊАЦИ- Упознавање 

ученика са апликацијама и веб- алатима који се могу 

користити за савладавање и учење различтих тема из 

области биологије, физике и хемије. Подстицање 

ученика на истраживање и експериментисање у области 

природних наука, самостално долажење до закључака и 

законитости у шароликом свету природе. Сицање 

вештина ученика за планирање и реализацију мини 

мултидисциплинарних пројеката. 

Међупредметне компетенције: 

 Рад са подацима и информацијама – примена 

података и информација и увиђања широког 

простора за креативну манипулацију и формирање  

сазнајних научних концепата током процеса учења 

 Решавање проблема – препознавање, анализа и 

планирање стратегије решавања  проблема и 

задатака посебно у области физике и хемије; 

Планирање, извођење експеримената, извођење 

закључака и законитости које експерименти 

потврђују 

 Дигитална компетенција-коришћење апликација и 

веб алата за учење, али израду презентација 

наученог, стварања базе знања у изучавању 

природних наука у Школи „Бранислав Нушић“ 

 Компетенција за учење – подизање нивоа 

интересовање за активност учења у оквиру 

природних наука, вештина постављања властитих 

циљева учења, и достизање истих кроз методе и 

технике успешног учења и колаборативно учење 



145 

 

 Сарадња- афирмација међусобног поштовања у 

оквиру групе 

 

8.- ЗНАМО, БРИНЕШ – Овладавање вештинама да 

се препознају ризици одрастања, превазиђу и 

избегну на конструктиван начин. Развој стратегија 

конструктивног решавања вршњачких конфликата и 

кад год је могуће превенирање вршњачког 

насиља.Промоција здравих и конструктивних 

понашања у кризним ситуацијама, пред другим 

ученицима, родитељима и локалној заједници. 

 Комуникација- Уважавање саговорника, развој 

капацитета за зрелу комуникацију, изражавање 

сопствених ставова, мишљења осећања на 

конструктиван и афирмишући начин 

 Одговорно учешће у демократском друштву – 

Активно учествује у размени мишљења и  дијалогу. 

Аргументује и јасно изражава своје ставове према 

актуелним догађајима у непосредном окружењу, али 

ширем друштвеном контексту. Промовише 

позитивне вредности, уме да буде толерантан према 

различитостима и да их поштује и уважава. 

 Целоживотно учење – Увиђање радости од 

познавања још једног страног језика, културе још 

једног народа, стварање уверења да је свако ново 

учење , још једно ново богатство додато личном 

развоју. 

 Сарадња – Неговање тимског духа, толеранција и 

уважавање рзличитих ставова и приступа. 

 Одговоран однос према здрављу– бирање стила 

живота и навика имајући на уму добре стране тог 

избора; подстицање здравих стилова живота и 

преиузимање одговорности према сопственом 

здрављу, како физичком тако и психичком. 

 

9. BIENVENUS EN FRANÇAIS ! -  Основни циљ учења 

француског језика у оквиру слободних активности је да се 

уз помоћ најсавременијих метода, динамичне и 

интерактивне наставе, уз различит пропратни материјал у 

виду, аудио материјала и видео снимака, кроз игру, песму и 

глуму, деца ослободе и у опуштеној атмосфери усвоје 

интонацију и артикулацију француских гласова. 

Међупредметне компетенције: 

 Комуникација- Уме јасно да се изрази писмено и 

усмено у складу са потребама и ситуацији; изражава 

своје ставове и мишљења на конструктиван начин уз 
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аргументацију; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет. 

 Одговорно учешће у демократском друштву – 

Активно учествује у интеркултуралном дијалогу, 

Промовише позитивне вредности, уме да буде 

толерантан према различитостима и да их поштује и 

уважава. 

 Целоживотно учење – Увиђање радости од 

познавања још једног страног језика, културе још 

једног народа, стварање уверења да је свако ново 

учење , још једно ново богатство додато личном 

развоју. 

 Естетичка компетенција – препознаје естетичке 

компоненте у уметничком стваралаштву, 

националној, али и светској културној баштини, 

језичкој култури и култури других заједница уопште. 

 

 

 

 

 

Опис активности4 1.МАТЕМАТИЧКА ИГРАОНИЦА –Активност би се одвијала 

једном недељно као блок у трајању од 2 школска часа(90 минута) 

Реализација је планирана у кабинетима математике и 

информатике, у зависности од теме. На деци забаван и прихватљив 

начин представљамо другачији приступ примењеној математици 

кроз: 

 Античку математику 

 Историју математике 

 Занимљиве логичке задатке 

 Компјутерске игре (Minecraft) 

 Израду модела и фигура од папира које срећемо у 

игрици, прављење Minecraft града 

 Апликације на телефонима –Euclidea, Pithagorea, 

Geometrix 

 Обучавање за рад у програмима GeoGebra, Scratch 

 Математичке игре 

 Судоку 

 Шах 

 Задатке са шибицама 
                                                 
4Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, 

трајање у току дана, начин организације, посебне специфичности),  
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 Танграм 

 Оригами 

 Трикове за брже рачунање 

 Шах 

 Израду Питагориног дрвета 

 Слагање Рубикове коцке 

 Детективске задатке 

 Уметност (Math art), израду накита уз помоћ 

примењене математике 
 

2. МЕНТОР ЦЕНТАР ЗА ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ – Подржавамо 

успешност ученика кроз 50-минутне интерактивне групе. 

Оснажујемо  ученике (менторе) који су били успешни у претходној 

години  и стручно их обучавамо како би другима – својим 

вршњацима којима је подршка у учењу потребна помогли да 

поправе своја постигнућа и развију самопоуздање.Обучавамо их 

различитим техникама, алатима и средствима за учење. 

Промовишемо рад ученика – ментора, у сваком погледу. 

Ученицима којим је потребна помоћ и подршка у учењу нудимо 

емоционално сигурно, смисленом учењу усмерено окружење, које 

ће водити обучени вршњачки тутори у координацији са 

стручњаком-наставником. 

Рад група се одвија једном недељно у току целе школске године, 

што омогућава да ученици развијају своја знања и вештине у 

сигурном, колаборативном и интерактивном окружењу. 

Учење уз помоћ вршњака је непроцењив ресурс за боља 

постигнућа! 

 

3.ФИТНЕС – АЕРОБИК – Један сат недељно вежбања уз музику 

у фискултурној сали или свечаној сали зависно од величине групе. 

На сваком часу планиран је и део за разговор о здравој исхрани, 

здравим и нездравим навикама које срећемо у свакодневном 

животу и окружењу. 

Ради се на неговању везаности за групу, сарадње унутар групе и 

пружање позитивне подршке сваком члану да поставља своје 

властите циљеве у напредовању и овладавању вештином покрета, 

вежбања уз музику. 

Промоција активности групе на школским традиционалним 

забавним манифестацијама као што су „Ја имам таленат“ и 

„Нушићев вашар“. 

 

4.МАГИЈА ЗВАНА БЕОГРАД – НЕИСПРИЧАНА ПРИЧА –

Мото активности:“Ако волиш свој град хајде да заједно 
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откријемо његову магију, истражимо га и упознамо његове 

многобројне чари!“ 

Теме којима ће се ученици бавити у оквиру ове активности: 

 Улице и тргови Београда (Скадарска, Кнез Михаилова, 

Теразије, Трг Републике...) 

 Знаменити а заборављени Београђани 

 Млади Београда који стварају његов имиџ 

 Институције културе и науке – музеји, галерије, биоскопи, 

позоришта, библиотеке, факултети... 

 Споменици и историјски локалитети (Београдска тврђава, 

Победник, Споменик незнаном јунаку....) 

 Архитектура Београда (дворови на Топчидеру и Теразијама, 

Палата Србија, Скупштина, Храм Светог Саве...) 

 Књиге и песме о Београду 

 Београдске спортске манифестације 

 Мода у Београду кроз време 

 Београдски бендови и музичке групе 

 Филмови и серије снимани у Београду и о Београду 

 Београд на старим фотографијама и уметничким сликама... 
Активност је мултидисциплинарна повезује већи број 

предметних области: историја, географија, музичка и ликовна 

култура, техника и технологија, грађанско васпитање верска 

настава, физичко и здравствено васпитање. 

Реализује се једном недељно -  један сат. Активност 

подразумева и повремене посете локалитетима на терену. Два 

пута годишње предвиђене су промотивне активности које 

припремају чланови групе – презентације истраживања о 

Београду за ученике, наставнике и родитеље. 

 

5.BENVENUTI TUTTI(ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК) – Два 

школска часа недељно у савремено опремљеном кабинету за 

стране језике у нашој Школи. Координатр активности је наша 

наставница која у млађим разредима реализује наставу 

енглеског језика, а италијански језик јој је главни страни језик. 

Учествују и два наша наставника француског језика којима је 

други страни језик италијански. На тај начи у потпуности 

користимо кадровске ресурсе наше Школе. 

Ученици наше Школе и њихови родитељи су у прелиминарној 

анкети показали изузетно интересовање за ову активност. 

Поред оспособљавања ученика да усмено и писмено 

комуницирају на италијанском језику биће обрађене и следеће 

теме у оквиру ове активности: 
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 Упознавање са Италијом – 20 регија, Рим-главни град, 

Ватикан, Сан Марино, 4 мора, два острва-Сицилија и 

Сардинија, најбитније знаменитости  

 Италијанска кухиња 

 Спорт у Италији 

 Италијанска филмска продукција 

 Италијанска мода 

 Италијански празници(прославе и фолклор) 

 Екологија 

 Сликарство у Италији 

 Школа у Италији 

 Политички систем Италије 

   За све ове теме постоје бројни текстови и материјали.  

 

6.ДОБРОДОШЛИ У ОБРАЗОВНИ КРУГ- 

„Образовни круг“ је пројектна активност Основне 

школе „Бранислав Нушић“ која се реализује већ три 

године са великим успехом и на задовољство наших 

ученика, који уче француски језик као изборни страни 

језик у другом циклусу. Активност је уз помоћ нашег 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

осмислила и координирала  наставница српског језика 

Блаженка Тривунчић, која је у радном односу на 

неодређено време у нашој Школи,а  већ неколико година 

ради у српским допунским школама у Француској. 

„Образовни круг“ повезује у дружењу и учењу језика 

српску децу путем дигиталних технологија и  алата. 

Децу из ОШ“Бранислав Нушић“ из Београда која уче 

француски језик и децу у Француској која у допунским 

школама уче српски језик. Тако смо открили и 

намеравамо да кроз ову активност негујемо Француско-

српско пријатељсво. Ученици уз наставнике 

координаторе сами бирају теме за сваки наредни сусрет 

и припремају се.Теме су из историје, културе, традиције, 

спорта, музике, моде, и ....одабир тема је сваке године 

разноврсан и мултидисциплинаран. Битни стожери ове 

дивне активности су : стварање пријатељских веза, 

учење и увежбавање српског и француског језика кроз 

вршњачку подршку и менторство наставника, 

упознавање културног миљеа земље и народа чији језик 

ученици изучавају. 

 

7.ДИГИТАЛНИ ПРИРОДЊАЦИ-Физика, хемија и 

биологија су наставне области које се ученицима чине 

тешким и апстрактним уколико је учење усмерено само 

ка репродуктивном знању. Ова активност је осмишљена 
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тако да кроз истраживачке радове ученика, мини 

пројекте, експерименте у добро опремљеним 

кабинетима наше школе сагледају, разумеју и прихвате 

значај и важност знања ових предметних области у 

свакодневном животу и даљем образовању. 

Активност нема форму ни допунске ни додатне наставе, 

то је једноставно другачији приступ учењу. Ученици уз 

помоћ наставника истражују, експериментишу, изводе 

закључке и законитости, повезују знања из различитих 

области у јединствен систем. Учење је занимљивије и 

ефикасније, јер почива на очигледности и потпуној 

укључености ученика у процес сазнавања. 

Интересовање ученика за дигиталне технологије, 

користимо да олакшамо процес учења, и ученицима га 

учинимо занимљивијим и очигледнијим. Кроз разне 

игрице, дигиталне анимације, моделе, чинимо свет 

природних наука лако доступним и прихватљивијим.  

Полако и методолошки приступачно развијамо и 

истраживачке склоности наших ученика, подучавамо их 

коришћењу лабараториског материјала, безбедној 

употреби у сврху извођења експеримената. Подстичемо 

креативно размишљање и сазнајну радозналост. Читав 

процес учења предметних области у оквиру ове 

активности има димензију мултидисциплинарности и 

богатства фунцкионалних знања ученика. 

 

8- ЗНАМО, БРИНЕШ – Превентивне радионице намењене 

омладини адолесцентног, а самим тим и ризичног доба 

неминовна су и потребна подршка здравом развоју младе особе. 

Сценарија ових радионица детаљно су разрадили наставници и 

директорка Основне школе „Бранислав Нушић“ у Приручнику 

„Знамо, бринеш“.Жеља нам је да нашим ученицима понудимо 

разговоре о њиховом одрастању и одговоре на питања која их 

муче и брину. Деца желе разговор и уживају у њему када им 

покажете поштовање и спремност да њихове потреба 

уважите.Око чега то брину деца: 

 Комуникација са вршњацима 

 Комуникација са одраслима 

 Вршњачко насиље 

 Насиље на друштвеним мрежама 

 Болести зависности (алкохолизам, коцка, 

наркоманија) 

 Проблеми у учењу 

 Љубав 

 Самопоуздање и самопоштовање 
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 Досада 

 Нема  краја, они ће и сами додати теме 

 Но, наведено ћемо  реализовати као превентивни програм. 

 

 Али, школске ситуације, су непредвидиви изазови и брига,  како 

за ученике, тако и за наставнике, али и за родитеље. Тада је 

неопходно интеревентно деловање. Наше искуство показује да 

млади који се нађу у неком конкретном проблему који се обично 

везује за неприхватљиво понашање, најбоље реагују у правцу 

рехабилитације уколико се активно укључе у одигравање улога 

везаних за баш ту конкретну ситуацију. Освешћивање, 

вербализација, води и до конкетних конструктивних решења. Зато, 

ћемо у оквиру ове активности експериментисати и са ФОРУМ 

ТЕАТРОМ који смо назвали једноставно: 

„ДРАМА, ЖИВОТ И ДОГАЂАЈИ“. Проживљавање и креативни 

процес се сједињују, тако да учење конструктивног решења неког 

животног проблема и изазова постаје лично, дубоко и 

трајно.Заједништво у трагању за решењем дају додатну снагу 

учесницима.Креативна драма младим људима даје глас, омогућава 

им да сопште своје потребе, на начин снажан, дирљив и креативан 

у исти мах, а тај глас се чује далеко и оставља дубок 

траг.Наставник, психолог, педагог, овде само усмеравају 

активности актера и фокус на већ задата сценарија из стварних 

школских ситуација које нас брину 

Планирана динамика је једном у две недеље два часа-блок. По 

потреби, интервенције, састанци са појединим групама 

реализоваће се према посебном плану и динамици. 

 

 
Циљна група 

којој је 

намењено5 

1. МАТЕМАТИЧКА ИГРАОНИЦА – ученици од 5.-8. 

разреда 

2. МЕНТОР ЦЕНТАР ЗА ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ – ученици 

од 6.-8. разреда 

3. ФИТНЕС – АЕРОБИК – ученици од 5.-8. разреда 

4. МАГИЈА ЗВАНА БЕОГРАД – НЕИСПРИЧАНА 

ПРИЧА – ученици од 5.-8. разреда 

5. BENVENUTI TUTTI – ученици од 5.-8. разреда 

6. ДОБРОДОШЛИ У ОБРАЗОВНИ КРУГ – ученици од 6.-

8. разреда 

7. ДИГИТАЛНИ ПРИРОДЊАЦИ – ученици 7. и 8. разреда 
8.- ЗНАМО, БРИНЕШ – ученици од 5. – 8. разреда 

 

                                                 
5Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно 
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Носиоци 

активности6 

1. МАТЕМАТИЧКА ИГРАОНИЦА – наставници 

математике и наставник информатике 

2.МЕНТОР ЦЕНТАР ЗА ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ – 

наставници : српског језика, енглеског језика, физике, хемије, 

математике, биологије, историје, географије, француског 

језика, педагог, психолог 

3. ФИТНЕС – АЕРОБИК-наставник физичког и здравственог 

васпитања 

4.МАГИЈА ЗВАНА БЕОГРАД – НЕИСПРИЧАНА ПРИЧА 

– наставник историје, географије, ликовне културе, српског 

језика, библиотекар 

      5.BENVENUTI TUTTI – Наставник енглеског језика у млађим 

разредима (први језик      италијански), наставници француског 

језика(други језик италијански) 

 

6.ДОБРОДОШЛИ У ОБРАЗОВНИ КРУГ –  наставник 

француског језика, наставник српског језика 

7.ДИГИТАЛНИ ПРИРОДЊАЦИ  –наставници биологије, 

физике и хемије 
 

8.- ЗНАМО, БРИНЕШ – одељењске старешине од 5-8. 

разреда, педагог, психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 
Место реализације7 Све активности биће реализоване у наменским кабинетима и 

просторијама Школе, изузев активности МАГИЈА ЗВАНА 

БЕОГРАД – НЕИСПРИЧАНА ПРИЧА, коју ћемо реализовати 

кроз посете и обиласке културним установама и знаментостима 

нашег Града. 

Потребно 

ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, 

сервирка, куварица, 

ложач/домар) 

Школа располаже довољним бројем извршилаца за реализацију 

Пројекта. 

                                                 
6Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..) 
7Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет, 

лабораторија, спољни терени, локални ресурси) 
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Исхрана ученика8 Ученицима обухваћеним пројектом, на захтев родитеља, биће 

понуђен ручак(кетеринг) у школској кухињи. Исхрану ће за 

највећи број ученика финансирати родитељи. Исхрану ученика 

којима је поребна додатна подршка у учењу(ИОП2) финансираће 

Град Београд. Исхрана ће бити понуђена ученицима петог и шестог 

разреда. 

Процена обухвата 

ученика9 

У пројекат ће, за сада,  бити укључени само ученици другог 

циклуса (већина активности је прилагођена за рад са ученицима од 

петог до осмог разреда) Прелиминарном анкетом процењујемо да 

ће активностима бити обухваћено око 270 ученика другог циклуса. 

На почетку школске 2021/22. школске године планирамо недељу 

промоције свих активности, а потом тачно утврђивање броја 

ученика за сваку од активности, као и утврђивање евентуалних 

група, уколико се за неку активност определи већи број ученика. 

Неке активности („Знамо бринеш“, „Ментор центар за вршњачко 

учење“, због својих специфичности имаће променљив број 

учесника). 

Додатни ресурси10 Потребно је реконструисати  и обновити простор школске кухиње, 

због изражене потребе родитеља да се и ученици од 5 – 8. разреда, 

хране у Школи. За сада у школској кухињи руча око 200 ученика 

млађих разреда који користе услуге продуженог боравка. Уколико 

се пријави још толико ученика од 5.-8. разреда за почетак ћемо се 

сналазити у постојећем простору. Али, као трајније решење, за 

квалитетнију и боље организовану исхрану свих ученика у школи, 

треба санирати и уредити постојећи простор. Предлог је да локална 

заједница (Општина Вождовац) или Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја размотри могућност реконструкције и 

проширења школске кухиње у Основној школи „Бранислав 

Нушић“ као и опремање новим намештајем. 

Додатне напомене11 Основна школа „Бранислав Нушић“ налази се у насељу „Браће 

Јерковић“ на самом рубу „Маринкове баре“. Око 20% ученика 

потиче из породица веома ниског образовног, економског и 

социјалног статуса.  

Учење наших ученика одвија се углавном у Школи, великом броју 

ученика потребна је додатна образовна подршка у учењу, те је 

обогаћени једносменски рад, шанса за наше ђаке да буду позитивно 

везани за школу, као средину која ће им помоћи да буду успешнији 

у школском постигнућу, али и избегну опасне изазове 

неконтролисаног и неструктуираног слободног времена. 

 
 

                                                 
8Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују 
9Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса) 
10Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало 

урадити, купити, обезбедити, прилагодити и навести начин на који се ови ресурси могли обезбедити)  
11Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради 
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11.2ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „БЕСПЛАТНА ШКОЛА 

СПОРТА“ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  

ГОДИНУ 
Пројекат ће бити реализован у Основној школи „Бранислав Нушић“ а подржава га 

Општива Вождовац, Факултет за спорт за физичко васпитање. За ученике млађих 

разреда координатори ће реализовати вежбања и игре у склопу основних елемената 

борилачких вештина (карате, џудо, рвање,бокс) 

 

Активности/теме Времереали

зације 

Начинреализа

ције 

Носиоциреализациј

е 

Договор о спортским активностима у 

млађим разредима 

 

август - дискусија на 

састанку  

- 

презентацијапр

ограмарада 

- разматрање 

предлога  

-  члановиАктива 

учитеља 

-ученици 

 

 План набавке потребних средстава 

за реализацију спортских 

активности 

 

август, 

септембар 

 

 

 

 

 

 

- иницијативе 

ученичких 

колектива 

- 

акцијенанивоу

школе 

- дискусија на 

састанцима  

-

члановиученичкогко

лектива 

-учитељи 

- директор школе 
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 Анкетирање ученика млађих 

разреда – опредељивање ученика 

за тренирање борилачких вештина 

у оквиру пројекта „Бесплатне 

школе спорта“ 

септембар -припрема 

родитеља 

-анкетирање 

ученика 

-ученици 

-родитељи 

-учитељи 

-директор 

 -Министарство 

омладине и спорта 

РС 

-град Београд –

Секретаријат за 

спорт и омладину 

-Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

-радна група 

 

 

 

омладине и спорта 

РЦ 

 Реализација Пројекта – борење  

( карате, џудо, рвање и бокс) 
током 

школске 

године 

-извођење 

акције 

-тим за реализацију 

активности 

 

-директор 

 

-координатор за 

реализацију 

активности 

-ученици 

 Припрема и реализација 

такмичења у оквиру Програма 

школског спорта и спортско – 

рекреативних активности 

(„Недеља школског спорта“) 

 

септембар, 

октобар 

 

 

 

 

 

- излагање  

- дискусија 

-извођење 

акције 

 

 

 

- ученици од првог 

до четвртог разреда 

-учитељи 

-чланови локалне 

заједнице 
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 Такмичења у 

спортскимдисциплинама,прила

гођенаузрасту,могућностима и 

афинитетимаученика, 

сходнопросторно-

техничкимусловимашколе 

током 

школске 

године 

-такмичења на 

школским 

теренима 

-ученици од првог до 

четвртог разреда 

-учитељи 

-чланови локалне 

заједнице 

 

 Договор о припремама и 

учествовању на такмичењима 

предвиђеним Календаром 

школских спортова такмичења 

(сви нивои такмичења) 

 

током 

школске 

године 

- разговор, 

анализа   

- разматрање 

предлога  

 

- ученици 

- учитељи 

 

 Учествовање на такмичењима 

предвиђеним Календаром 

школских спортова такмичења 

(сви нивои такмичења) 

 

током 

школске 

године 

-

иницијативеуче

ника 

- такмичење 

 

- учитељи 

- директор 

- 

одељењскезаједнице 

-локална заједница 

 

 Анализа реализације спортских 

активности у млађим разредима и 

постигнутих резултата на 

такмичењима одржаним у складу 

са календаром школских 

спортских такмичења  

(сви нивои такмичења) 

јануар, јун 

 

 

-

припремаизвеш

таја           

 

- ученици 

- учитељи 

 

❖ Извештај о постигнутим 

резултатима ученика и 

предлози за доделу похвала и 

награда 

крај првог и 

крај другог 

полугодишт

а 

 

- давање  

мишљења, 

предлога 

-

подношењеизв

ештаја           

 

 

- 

члановиученичкогко

лектива 

- учитељи 

-чланови локалне 

заједнице 
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11.3.AKCIONI PLAN OSTVARIVANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU 
PROJEKTA 

 „PREMOŠĆAVANJE DIGITALNOG JAZA ZA NAJUGROŽENIJU DECU“  
ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI  
 
 

Naziv škole: Osnovna škola „Branislav Nušić“ 
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Mesto škole: Beograd 
 
 

Školska uprava: Beograd 
 
Direktor škole: Marijana Stefanović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOSIOCI KLJUČNIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
 
Koordinator projektaPremošćavanje digitalnog jaza za najugroženiju decu na nivou škole: 
Nevenka Joksović, nastavnik francuskog jezika 
 
Koordinator Kluba za učenje (KzU):Verica Arula, profesor srpskog jezika 
 
Članovi tima KzU (stalni-„uži sastav“ tima)12: 

1. Slavica Dragoslavić, nastavnik matematike 

2. Jasmina Keković, nastavnik fizike 

3. Kristina Đorđević, nastavnik geografije 

4. Ana Gavrilović, nastavnik biologije 

5. Ljiljana Dikić-Rajković, nastavni istorije 

6. Vesela Rađenović, nastavnik hemije 

 
Koordinatori Biblioteke digitalnih tehnologija (BDT): 
1. Verica Arula 
2. Nevenka Joksović 
 
Predstavnici pedagoško-psihološke službe koji realizuju Program psihosocijalne podrške u 
školi: 
1. Branka Stojić-Vuković, pedagog 
2. Marijana Stefanović, psiholog/direktor 
 

                                                 
12 Tim KzU čine: najmanje po 1 nastavnik svakog predmeta koji ulazi u sastav završnog ispita (za srpski i matematiku 
najmanje po 2 nastavnika), najmanje po jedan nastavnik koji predaje ostale predmete od 5 do 8 razreda iako ne 
ulaze u sastav završnog ispita (npr. strani jezici), pedagoški asistent, stručni saradnik. Kada je reč o brojnosti članova 
Tima KzU, škola treba da proceni koliko nastavnika treba da čini „stalni – uži sastav“ Tima zbog efikasnosti rada. 
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Da li stručni saradnik/saradnici učestvuju u realizaciji Programa psihosocijalne podrške na 
nivou opštine? 
DA   NE 
 
Pedagoški asistent/i:Toni Bislimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLSKI AKCIONI PLAN 
 

OBLAST 
AKTIVNO

STI 
AKTIVNOST  ISHOD  

VREME 
OSTVARIV

ANJA 

ODGOVO
RNE 

OSOBE  

UČESNI
CI 

POKAZATELJ
I 

OSTVARENO
STI  

IZVOR 
INFORMA

CIJA 

Rad 
Kluba 

za 
učenje 

Formiranje 
Tima KzU i 
izrada 
godišnjeg 
plana rada 
Tima 
KzU 

Tim KzU 
čine: 
najmanje po 
1 nastavnik 
svakog 
predmeta 
koji ulazi u 
sastav 
završnog 
ispita (za 
srpski i 
matematiku 
najmanje po 
2 
nastavnika), 
najmanje po 
jedan 
nastavnik 
koji predaje 
ostale 
predmete 
od 5 do 8 
razreda iako 
ne ulaze u 
sastav 
završnog 
ispita (npr. 
strani 

31. avgust 
2021.  

direktor/
ka 

direktor
/ka, 
stručna 
služba i 
nastavni
ci 

Odluka 
direktora o 
formiranju 
Tima KzU 
 
Godišnji plan 
rada Tima 
KzU čini 
sastavni deo 
Godišnjeg 
plana rada 
škole. 

Školska 
projektn
a 
dokumen
tacija 
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13Kada je reč obrojnostičlanovaTimaKzU, školatreba da procenikolikonastavnikatreba da čini „stalnisastav“ 

Timazbogefikasnostirada. OvajsastavTima se upisuje u okvirutraženihpodataka o 

nosiocimaprojektnihaktivnostinaprvojstraniovogdokumenta.  
 

14Preporuka je da svakegodinenajmanje 60% učenikabuduučenicizavršnograzreda. 
ČlanoviTimaklubazaučenjeimajuslobodu da dopunjujuimenjajulistuučenikakojipohađajuaktivnosti u 
Klubuzaučenjeukolikozaključe da pojedinimučenicimanijevišepotrebnapodrškakoja se pruža u 
okviruKlubazaučenje, ukolikoučenici ne pohađajuaktivnostiKlubazaučenjeitd. U tom slučaju se 
vršekonsultacijesaodeljenskimstarešinamaistručnimsaradnicimazaradidentifikacijenovihučenikakojićebitiukl
jučeni u aktivnostiKlubazaučenje. 

jezici), 
pedagoški 
asistent, 
stručni 
saradnik.13 
 
 
 
 
 

Rad 
Kluba 

za 
učenje 

Promovisanje 

KzU kroz 

izradu i 

distribuciju 

promotivnih 

materijala i 

obaveštenja  

 

Učenici 

prepoznaju 

KzU kao 

resurs koji je 

namenjen 

svim 

učenicima i 

predstavlja 

podsticajno 

okruženje za 

učenje.  

septembar 

2021., 

kontinuirano 

tokom 

trajanja 

projekta  

koordinator 

KzU, 

stručna 

služba,  

odeljenjske 

starešine 

Direktor/

ka, 

Tim KzU, 

predmetni

-

nastavnici

, 

odeljenjsk

e 

starešine, 

stručna 

služba 

Promotivni 

materijali i 

flajeri, 

obaveštenja na 

sajtu škole, FB 

stranici, video 

materijali i sl.  

 

 

Školska 
projektn
a 
dokumen
tacija 
 
 

Rad 
Kluba 

za 
učenje 

Identifikacija 

učenika kojima 

je najpotrebnija 

dodatna 

podrška u 

učenju  

 

 

Identifikovano 

najmanje 35 

učenika14 od 

V do VIII 

razreda koji 

imaju najveću 

potrebu za 

dodatnom 

podrškom u 

učenju 

septembar 

2021. 

identifikacija 

učenika od 

VI do VIII 

razreda 

 

oktobar 

2021. 

identifikacija 

učenika V 

razreda   

odeljenjske 

starešine uz 

podršku 

pedagoško-

psihološke 

službe  

odeljenjsk

e 

starešine, 

stručni 

saradnici, 

članovi 

Tima 

KzU 

Broj 

identifikovanih 

učenika 

 

 

Lista 
identifik
ovanih 
učenika 
prema 
razredim
a i 
odeljenji
ma 
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Rad 
Kluba 

za 
učenje 

Procena 

potreba i izrada 

individualnih 

planova 

podrške u 

učenju 

(individualizov

an plan 

dopunske 

nastave) za 

identifikovane 

učenikeod V 

do VIII razreda 

Kreirani 

individualni 

planovi 

dopunske 

nastave uz 

uvažavanje 

ukupnih 

podataka o 

učenicima i 

njihovih 

specifičnih 

potreba 

do 10. 

oktobra 

2021. za 

identifikovan

e učenike 

 

kontinuirano 

po potrebi za 

učenike koji 

su naknadno 

identifikovan

i  

pedagoško-

psihološka 

služba i 

predmetni 

nastavnici 

pedagošk

o-

psihološk

a služba 

Tim KzU, 

Tim za 

inkluzivn

o 

obrazova

nje, 

predmetni 

nastavnici  

 

Broj kreiranih  

individualnih 

planova 

dopunske 

nastave (IPDN) 

 

 

Popunje
ni 
projektni 
formular
i 
individua
lnih 
planova 
dopunsk
e nastave  
 

Školska 
evidencij
a i 
dokumen
tacija 
 

Zapisnici 
sa 
sastanak
a 
nastavni
čkog 
veća 

Rad Kluba 

za učenje 

Sastanci Tima 

KzU s ciljem 

izrade 

mesečnih 

(operativnih) 

planova i 

praćenja 

realizacije 

aktivnosti i 

mera podrške 

Kreirani 

mesečni 

planovi sa 

pregledom 

ukupnih 

aktivnosti, 

mesta i 

vremena 

održavanja, 

nosiocima 

aktivnosti i sl. 

 

Škola ima 

uvid u efekte 

realizovanih 

aktivnosti 

KzU. 

 

oktobar 

2021. i 

kontinuirano 

(najmanje 

jednom 

mesečno) 

tokom cele 

školske 

godine 

koordinator 

KzU i 

članovi 

Tima KzU 

članovi 

Tima Kzu 

i 

predmetni 

nastavnici 

Broj mesečnih 

(operativnih) 

planova rada 

KzU 

 

Zapisnici sa 

sastanaka Tima 

KzU 

Izrađeni 

mesečni 

(operativni) 

planovi rada 

KzU 

 

Školska 

projektna 

dokumentaci

ja  

 

Školski 

izveštaj o 

realizaciji 

projektnih 

aktivnosti 

Rad Kluba 

za učenje 

Identifikacija 

učenika koji 

mogu pružati 

vršnjačku 

podršku  

identifikovani

m učenicima i 

koordiniranje 

vršnjačkom 

podrškom 

Odabrani 

vršnjaci koji 

će pružati 

podršku u 

učenju u 

okviru KzU 

 

 

oktobar 

2021. i 

kontinuirano 

u skladu sa 

potrebama 

definisanim 

mesečnim 

planom rada 

KzU 

Tim KzU 
Učenici, 

nastavnici 

Mesečni planovi 

KZU u kojima 

su navedeni 

vršnjaci koji će 

pružati podršku 

Školska 

projektna 

dokumentaci

ja 

 

Školski 

izveštaj o 

realizaciji 

projektnih 

aktivnosti 
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15Škola je slobodna da definiše način na koji će prikupljati podatke o učeničkoj percepciji o radu KzU. To mogu biti 
fokus grupe sa učenicima, razgovori, ankete itd.  

Rad Kluba 

za učenje 

Ostvarivanje 

aktivnosti 

podrške u 

učenju u skladu 

sa mesečnim 

planovima rada 

KzU 

KzU 

funkcioniše u 

fizičkom i 

onlajn 

okruženju kao 

resurs koji je 

dostupan svim 

učenicima 

kontinuirano 

tokom godine. 

 

Definisani su 

raznovrsni: 

pristupi, 

nastavne 

metode, 

aktivnosti, 

nosioci 

aktivnosti, 

materijali i 

alati za učenje 

(za 

ostvarivanje 

aktivnosti 

uživo i 

online).  

 

 

 

oktobar 

2021. i 

kontinuirano 

tokom cele 

školske 

godine 

 

 

 

Tim KzU 

 

 

Nastavnic

i, 

vršnjaci, 

učenici 

Broj održanih 

aktivnosti 

 

Broj učenika 

kojima je 

pružena podrška 

u učenju za koje 

postoji IPDN 

 

Broj drugih 

učenika kojima 

je pružena 

podrška u 

učenju 

 

Broj nastavnika 

koji su pružili 

podršku 

 

Broj vršnjaka 

koji su pružili 

podršku 

 

Učenička 

percepcija o 

radu KzU15 

 

  

 

Školska 

projektna 

dokumentaci

ja. 

 

Školski 

izveštaj o 

realizaciji 

projektnih 

aktivnosti 

 

Izveštaji sa 

fokus grupa 

sa 

učenicima/ra

zgovorima sa 

učenicima/an

keta o 

učeničkim 

percepcijama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad Kluba 

za učenje 

Snimanje 

časova u 

okviru KzU 

Potreban broj 

časova je 

snimljen. 

 

Časovi u 

okviru KzU 

realizovani su 

tako da 

podrazumevaj

u   visoko 

podsticajnu 

atmosferu za 

učenje i 

napredovanje, 

visok stepen 

individualizaci

je i 

diferencijacije 

kao i 

kvalitetno 

vrednovanje u 

funkciji daljeg 

učenja. 

po planu za 

praćenje i 

vrednovanje 

COP-a 

(najmanje 

dva puta 

godišnje) 

Koordinator 

KzU 

 

 

Tim KzU, 

Pedagošk

o-

psihološk

a služba 

Broj snimljenih 

časova  

 

 

 

Školska 

projektna 

dokumentaci

ja. 

 

 

Rad Kluba 

za učenje 

Dostavljanje 

podataka 

potrebnih za 

praćenje i 

evaluaciju 

aktivnosti po 

Škola i COP 

imaju uvid u 

efekte 

realizovanih 

projektnih 

aktivnosti 

po planu za 

praćenje i 

vrednovanje 

COP-a 

(najmanje 

Koordinator 

KzU  
Tim KzU 

Dostavljeni 

polugodišnji i 

godišnji 

narativni i 

finansijski 

izveštaji 

Školski 

izveštaji o 

realizaciji 

projektnih 

aktivnosti i 
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zahtevu Centra 

za obrazovne 

politike (COP) 

dva puta 

godišnje) 

 

Primenjeni i 

popunjeni 

instrumenti za 

prikupljanje 

podatka  

finansijski 

izveštaji 

 

Popunjeni 

instrumenti  

za 

prikupljanje 

podatka 

Rad Kluba 

za učenje 

 

Onlajn susreti 

sa ostalim 

projektnim 

školama 

(horizontalno 

učenje) s 

ciljem 

identifikacije 

primera dobrih 

praksi, izazova 

u radu i 

unapređivanja 

rada KzU (u 

skladu sa 

planom koji 

dostavlja COP) 

Nastavnici su 

unapredili 

veštine i 

razmenili 

iskustva u 

planiranju i 

realizaciji 

aktivnosti 

KzU 

Nakon 

svakog 

polugodišta 

(ukupno 2 

susretau toku 

školske 

godine) 

 

COP 
Tim KzU 

 

Broj učesnika 

onlajn susreta 

 

 

 

COP beleške 

sa onlajn 

susreta 

Obuke 

zaposlenih 

u školi 

Stručno 

usavršavanje 

zaposlenih 

kroz projektne 

onlajn obuke 

 

Nastavnici su 

unapredili 

kompetencije 

za rad sa 

učenicima iz 

osetljivih 

grupa 

 

Prema planu 

Projekta (12 

dana onlajn 

obuke do 

marta 2023. 

godine) 

COP 

Nastavnic

i  

Stručni 

saradnici 

Pedagoški 

asistent 

Broj zaposlenih  

koji su pohađali 

svaki modul 

obuke 

 

Zadovoljstvo 

nastavnika 

obukom  

 

Praćenje rada 

zaposlenih  

pokazuje da 

primenjuju 

znanja i veštine 

stečene na 

obukama u 

okviru KzU i 

redovne nastave 

Školski 

izveštaji o 

realizaciji 

projektnih 

aktivnosti  

 

Popunjeni 

evaluativni 

upitnici 

nakon 

svakog 

modula 

obuke 

 

Rezultati 

ulaznih i 

izlaznih 

testova 

nakon 

svakog 

modula 

obuke. 

Obuke 

zaposlenih 

u školi 

 

Obuka 

pedagoga i/ili 

psihologa škole 

za primenu 

Programapruža

nja 

psihosocijane 

podrške za 

najugroženije 

učenike 

 

Aktivnost u 

okviru 

komponente 

projekta koju 

realizuje  

Razvijene 

kompetencije 

pedagoga i/ili 

psihologa za  

pružanje 

psihosocijane 

podrške 

Do polovine 

septembra 

2021.godine 

Direktor 

škole, 

koordinator  

Projeta u 

školi i 

stručni 

sardnici 

Pedagog 

i/ili 

psiholog-

direktno 

Odeljenjs

ke 

starešine-

indirektno 

Izveštaji sa 

održane obuke, 

spiskovi 

prisutnih, 

evaluacija 

obuke 

Izveštaj 

spoljnog 

eksperta i 

realizatora 

obuka 

Dokumentaci

ja PDSa 
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16Protokoli i procedure se odnose na: održavanje, iznajmljivanje i korišćenje digitalnih tehnologija, opis 

zadataka zaduženih osoba, uspostavljanje procedura planiranja rada, vođenje evidencije o iznajmljivanju 

opreme i statistike o korisnicima, procedure za rad sa korisnicima (učenicima i kolegama), kao i na procedure 

za odgovorno i sigurno korišćenje opreme (uključujući i zaštitu dece na internetu) itd.  

 

 

 

 

Pedagoško 

društvo Srbije 

i Društvo 

psihologa 

Srbije 

Program 

pružanja 

psihosocija

ne podrške 

za 

najugrožen

ije učenike 

 

 

Ostvarivanje 

aktivnosti 

pružanja 

kontinuriane 

psihosocijalne 

podrške za 

najugroženije 

učenike i 

njihove 

roditelje 

 

Aktivnost u 

okviru 

komponente 

projekta koju 

realizuje  

Pedagoško 

društvo Srbije 

i Društvo 

psihologa 

Srbije 

Evidentirani 

svi učenici 

kojima je 

potrebna 

psihosocijalna 

podrška na 

nivou škole. 

Pružena PS 

podrška 

učenicima 

Pružena PS 

podrška 

roditeljima 

Od oktobra 

2021. 

kontinuirano, 

tokom 

trajanja 

projekta 

Direktor i 

stručni 

saradnik/ci 

Pedagog 

i/ili 

psiholog, 

odeljenjsk

e 

starešine, 

Učenici i 

roditelji 

Plan pružanja 

PS podrške deo 

je Godišnjeg 

plana rada škole 

i godišnjeg i 

operativnih 

planova rada 

pedagoga/psihol

oga 

 

Izveštaj o 

pruženoj PS 

podršci deo je 

Godišnjeg 

izveštaja o radu 

škole 

Školska 

dokumentaci

ja; 

Evidencija i 

izveštaji o 

pruženoj PS 

podršci 

učenicima i 

roditeljima 

Izveštaji 

PDS i DPS 

Objavljeni 

pojedini 

primeri 

prakse na 

PIR portalu 

 

Rad 

biblioteke 

digitalnih 

tehnologija 

 

Upravljanje 

radom BDT 

 

 

 

 

 

Razvijeni su i 

primenjuju se 

protokoli i 

procedure koji 

omogućavaju 

stavljanje u 

funkciju 

resursa 

BDT.16 

 

Resursi BDT 

su dostupni za 

korišćenje 

učenicima i 

nastavnicima 

u skladu sa 

potrebama.  

 

Resursi BDT 

se redovno 

održavanju. 

 

 

kontinuirano 
Koordinator

i BDT 

Učenici 

Nastavnic

i 

Roditelji 

Ojačan digitalni 

potencijal škole 

primenom 

resursa BDT 

koji podržavaju  

sprovođenje 

savremene, 

kvalitetne i 

pravedne 

nastave na 

daljinu i 

redovne nastave. 

 

Broj učenika  u 

riziku od 

digitalnog jaza 

za koje je 

obezbeđen  

pristup onlajn i 

nastavi na 

daljinu 

učenicima.  

 

Školska 

dokumetacija 

i evidencija o 

radu BDT i 

iznajmljivanj

u resursa 

 

Školski 

izveštaji o 

realizaciji 

projektnih 

aktivnosti i 

finansijski 

izveštaji 
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Ojačane 

digitalne 

kompetencije 

učenika, 

nastavnika i 

drugih 

zaposlenih u 

školi za 

korišćenje 

resursa BDT. 

 

Resursi BDT 

stavljeni su u 

funkciju 

ostvarivanja 

nastave na 

daljinu, redovne 

nastave i u rad 

KzU.  

 

 

 

 

 

 

 

Rad 

biblioteke 

digitalnih 

tehnologija 

Dostavljanje 
podataka 

potrebnih za 

praćenje i 
evaluaciju 

aktivnosti po 

zahtevu COP-a 

Škola i COP 

imaju uvid u 
efekte rada BDT 

po planu za 

praćenje i 
vrednovanje 

COP-a 

(najmanje dva 
puta godišnje) 

Koordinatori

BDT 

Koordinato

riBDT, 
nastavnici 

Dostavljeni 

polugodišnji i 
godišnji narativni i 

finansijski 

izveštajiPrimenjen
i i popunjeni 

instrumenti za 

prikupljanje 
podatka  

Školski 

izveštaji o 

realizaciji 
projektnih 

aktivnosti i 

finansijski 
izveštaji 

Popunjeni  

nstrumenti za 
prikupljanje 

podatka 
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12. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СЕКЦИЈА У ОШ „БРАНИСЛАВ 

НУШИЋ“ 
 

 

 

 

 

 

12.1.ПЛАН  РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  

ГОДИНУ  
 

Активности/теме Време реализације Начин реализације Носиоци 

реализације 

*Пријављивање 

чланова за ликовну 

секцију 

*Припреме за Дан 

школе(опремање 

паноа, рад на 

конкурсне теме) 

*Припреме радова 

за Нушићев 

вашар(ако буде на 

јесен) 

СЕПТЕМБАР У учионици за 

ликовну културу. 

Набавка 

материјала за рад. 

Ученици од петог 

до осмог разреда , 

наставник, 

предметни 

наставници 

предмета у 

корелацији. 

*Предвиђен је 

одлазак у 

београдске 

галерије, музеје 

*Рад на актуелне 

ликовне конкурсе 

ОКТОБАР Одлазак у музеје са 

одобрењем 

родитеља. 

Учешће на 

актуелним 

конкурсима. 

Наставник ликовне 

културе, ученици 

од петог до осмог 

разреда. 

*Припрема и рад за 

конкурс 

карикатуре „Мали 

Пјер“ 

*Сређивање 

паноа(радови 

талентованих 

ученика и посебно 

НОВЕМБАР У учионици и у 

самој школи. 

Наставник и 

ученици од петог до 

осмог разреда. 
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изложбе неких од 

њих) 

*Линорез 

*Опремање паноа 

за Новогодишње и 

Божићне празнике 

*Радови за Нову 

годину(честитке, 

украси, позивнице, 

украсне кутије...) 

ДЕЦЕМБАР Ученици доносе 

неопходан 

материјал за 

реализацију. 

Рад у учионици и 

код куће. 

Наставник, 

ученици од петог до 

осмог разреда као и 

предметни 

наставници 

предмета у 

корелацији. 

*Припреме за 

прославу Св. 

Саве(опремање 

паноа, школски 

конкурс, качење 

успешних радова 

ученика наше 

школе) 

*Учешће на 

актуелним 

конкурсима 

*Учимо нове 

сликарске технике 

ЈАНУАР У корелацији са 

другим 

предметима. 

Рад у учионици 

са материјалом 

који доносе 

ученици. 

 

 

 

 

 

Демонстрација 

сликарских 

техника. 

Наставник, 

ученици од петог до 

осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

Слободни уметник 

у демонстрацији 

сликарских 

техника или 

наставник. 

*Посета неком 

сликару тј 

атељеу(предлог 

члана секције) 

*У сусрет осмом 

марту(честитке, 

поклони) 

*Учешће на 

актуелним 

конкурсима 

ФЕБРУАР Сликарски атеље 

неког познатог или 

мање познатог 

уметника. 

Ученици доносе 

материјал за рад. 

Слободни уметник, 

наставник, ученици 

од петог до осмог 

разреда. 

*Опремање паноа 
МАРТ Рад у учионици са 

неопходним 

материјалом. 

 

 

 

Наставник, 

ученици од петог до 

осмог разреда. 
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*Учешће на 

актуелним 

конкурсима 

*Учимо нове 

сликарске технике 

*Радови за Ускрс 

 

Наставак 

демонстрације 

сликарских 

техника. 

*Радови за Ускрс 

*Опремање паноа 

Ускршњим темама 

*Цртање у природи 

АПРИЛ Рад у учионици и 

ван ње, у школском 

дворишту, у 

природи... 

Наставник, 

ученици од петог до 

осмог разреда. 

 

*Учимо нове 

сликарске технике 

*Цртање у природи 

*Изложба радова 

ученике ликовне 

секције 

             МАЈ  

Рад у учионици и 

ван ње, у 

школском 

дворишту, у 

природи… 

 

Ученици заједно са 

наставником праве 

селекцију радова за 

изложбе ученичких 

радова. 

Наставник, 

ученици од петог 

до осмог разреда. 

*Учимо нове 

сликарске технике 

*Цртање у природи 

           ЈУНИ Цртање у природи 

и демонстрација 

неке сликарске 

технике. 

Наставник, 

ученици од петог 

до осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

12.2.ПРОГРАМ  СЕКЦИЈА У ОКВИРУ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 ЗА 2021/2022. годину 
 

Активности / теме Начин реализације 

 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Конструкторско 

моделовање 

- израда модела из 

конструкторских 

комплета према 

сопственој идеји или 

упутству из комплета 

Током целе 

школске 

године-36 

часова 

Наташа Јанковић, 

ученици 

Модули – од идеје до 

реализације 

- израда модела од 

техничких материјала 

(папир, дрво, текстил...) 

према сопственој идеји 

или према задатом 

цртежу 

Током целе 

школске 

године-36 

часова 

Сања 

Радовановић, 

ученици 

Предмети од 

рециклираног 

материјала 

- израда предмета од 

рециклираног материјала 

(папир, пластика, метал) 

према сопственој идеји 

или према задатом 

цртежу 

 

Током целе 

школске 

године-36 

часова 

Слађана 

Лукијановић, 

ученици 

Папирно моделарство - израда предмета од 

папира према сопственој 

идеји или према задатом 

цртежу. 

 

Током целе 

школске 

године-36 

часова 

Слађана 

Лукијановић, 

ученици 
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12.3.ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ  

 

 

     Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

 

 ОДБОЈКА 

 

Усвајање и усавршавање 

техничко-тактичких елемената и 

њихова примена у спортској 

игри: 

 

- елементи технике 

- техничко-тактичке 

комбинације (елементи групне 

тактике) 

- системи у игри (елементи 

колективне тактике) 

- спортска игра (примена 

савладаних техничко-тактичких 

елемената, уз примену правила 

игре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Током  

школске  

 

Спортске секције 

формиране су према 

интересовању ученика.  

 

Програм је сачињен у 

складу са материјално-

просторним условима 

рада, узрасним 

карактеристикама, 

полом и способностима 

ученика, као и 

такмичарским 

програмом за школску 

популацију. 

 

 

 

Марија Џелатовић,  

девојчице V - VIII разред 

 

 

 

 

 

 

Марија Џелатовић,  

дечаци V - VIII разред 
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  ФУТСАЛ 

 

Усвајање и усавршавање 

техничко-тактичких елемената и 

њихова примена у спортској 

игри: 

 

- елементи технике 

- техничко-тактичке 

комбинације (елементи групне 

тактике) 

- системи у игри (елементи 

колективне тактике) 

- спортска игра (примена 

савладаних техничко-тактичких 

елемената, уз примену правила 

игре) 

 

   године 

Програмски садржаји 

реализују се у 

међусмени у 

фискултурној сали, по 

утврђеном распореду. 

 

Реализацијом часова 

кроз секције ученицима 

се омогућава 

задовољавање потреба 

за бављење спортском 

граном за коју показују 

интересовање, ван 

клубова и без обавезе 

плаћања. 

 

Садржаји се реализују 

кроз фронтални, групни 

и индивидуални облик 

рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ђорђе Јерковић,  

дечаци V – VIII разред 
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     Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

 КОШАРКА 

 

Усвајање и усавршавање 

техничко-тактичких елемената и 

њихова примена у спортској 

игри: 

 

- елементи технике 

 

 

 

 

  Током  

 

  школске  

 

 

 

Спровођењем 

планираних садржаја, 

остварује се: 

- усвајање моторичких 

знања, умења и навика 

ученика 

 

 

Ђорђе Јерковић,  

дечаци V – VIII разред 
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- техничко-тактичке 

комбинације (елементи групне 

тактике) 

- системи у игри (елементи 

колективне тактике) 

- спортска игра (примена 

савладаних техничко-тактичких 

елемената, уз примену правила 

игре) 

   године -развијање физичких 

способности ученика 

-теоријско образовање 

ученика (физичко 

вежбање, спорт, 

рекреација и здравље) 

-припрема ученика за 

такмичења у оквиру 

Система школских 

спортских такмичења. 

 

 

 

Јелена Тонић,  

девојчице V - VIII разред 

 

 

 

 

 

- 
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12.4.Микробит  

секција за програмирање 

У оквиру Пројекта „Школе за 21. век“ 

 

 

за школску 2021/22. годину 

 

 

 

 

Наставник - координатор: Марија Аћимовић  

 

Разред: седми и осми разред (прво полугодиште) 

              пети и шести разред (друго полугодиште) 
 

Годишњи фонд часова: 20 (10 у првом и 10 у другом полугодишту) 

Термин одржавања секције:  

Простор за одржавање секције: информатички кабинет 
 

 

 

 
 

 

 

ЦИЉ СЕКЦИЈЕ:  

- развој критичког мишљења  

- унапређивање вештине решавања проблема 

- унапређивање дигиталне писмености 

- унапређивање вештине програмирања 

- побољшање концетрације 

- развијање духа за тимски рад 

- јачање самопоуздања 
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Секција је место на коме ћемо се забавити, истраживати нове програмске језике, пројекте и 

вештине.    

 

ПРОГРАМ СЕКЦИЈЕ: 

 

Секција је осмишљена као десетонедељни програм за упознавање са компонентама и 

начинима примене микробит уређаја, програмирање микробита и рад на пројектима. 

Како су ученици седмог и осмог разреда упознати са програмирањем у програмским 

језицима Скреч и Пајтон, током првог полугодишта програм секције је осмишљен за 

ученике тих разреда, а током другог полугодишта секција се може реализовати за 

напредније ученике петог и шестог разреда. 

У табели се налазе називи тема часова и садржај по коме ће се одржавати часови секције са 

планираним темама за пројекте са исходима учења. Поред планираних тема, ученици ће 

бити у могућности да и сами бирају теме у зависности од интересовања и жеље за 

експериментисањем. 

 

Теме Садржај Исходи 

1. недеља 

Здраво 

Микробит! 

 

1.Све што треба да знате о микробит 

уређају. 

2. Радноокружење: МakeCode, 

MicroPython 

3. Пројектне активности: Срце, 

Откуцаји срца 

4. Пројектне активности: Беџ са именом 

Ученик ће бити у стању да:  

 

- разуме карактеристике 

микробита 

- повеже коришћење 

микробит уређаја са 

наставним предметима 

- састави свој први програм за 

управљање светлећим 

диодама 

- учита програм у микробит 

уређај 

- модификује постојећа 

програмска решења 

2. недеља 

Улази и излази 

5. Микробит-улаз и излаз 

6. Пројектне активности- Беџ са 

емоцијама 

7. Пројектне активности- Коцкице 
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3. недеља 

Светлеће диоде 

и петље 

 

8. Светлеће диоде и петље 

9. Пројектне активности- Анимиране 

животиње 

10. Пројектне активности- Зраци Сунца 

11. Пројектне активности- Пулсирајуће 

емоције 

 

- примени петље како би 

омогућили понављање низа 

инструкција у програму 

- направи једноставне 

анимације 

- употреби светлеће диоде за 

представљање ствари из 

реалног света у дигиталној 

форми 

- примени бројачку петљу за 

понављање низа инструкција 

одређени број пута 

- повеже слушалице или 

звучник на микробит уређај 

- напише програме који ће 

омогућити да слушају 

мелодије преко микробит 

уређаја 

- препознаје прилику за 

примену петљи у програму, 

како би га учинили 

ефикаснијим; 

- користи  радио 

функцију за 

размену 

дигиталних 

информација 

између уређаја. 

4. недеља  

Променљиве и 

обрада 

података 

 

12. Променљиве и обрада података 

13. Пројектне активности- Педометар 

14. Пројектне активности- Термометар 

15. Пројектне активности: Приказ 

максималне и минималне температуре 

 

5. недеља 

Звук 

16. Микробит- звук 

17. Пројектне активности: Џубокс 

18. Пројектне активности: FRÈRE 

JACQUES 

6. недеља 

Радио 

19. Микробит-радио 

20. Пројектне активности: Патка се 

телепортује 

21. Пројектне активности: Лов на благо 

22. Пројектне активности: Реци ми 

тајну 
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7. недеља 

Гранање и 

Булови 

оператори 

23. Гранање и Булови оператори 

24.Пројектне активности: Магична 

кугла 8 

25. Пројектне активности: Сензор 

осветљености 

26. Пројектне активности: Компас 

- користи у програму податак 

о осветљености микробит 

уређаја 

- примени Булове операторе у 

програмском решењу 

- разуме принцип рада 

електричних кола 

- направи реалан физички 

систем и саставе програм за 

његово управљање 

- утврди циклус решавања 

проблема 

- осмисли идеје за решавање 

проблема помоћу микробит 

уређаја 

- планира свој школски 

пројекат и активности 

8. недеља 

Додир као улаз 

 

27. Додир као улаз 

28. Пројектне активности: Мелодија на 

доди (надоградња пројекта Џубокс) 

29. Пројектне активности: Жице гитаре 

 

9. недеља 

Израда 

произвољног 

програма 

30. Понављање 

31. Одабир теме и сарадника  

32. Израда произвољног програма  

10. недеља 

Обнављање и 

презентовање 

радова 

33. Презентовање радова 

34. Обнављање и предлози за рад у 

следећој години 
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13. ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

13.1.Програм допунске наставе  српског језика  у  1. и 2. разреду  

Aктивности / теме    Начин реализације  Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за читање и 

писање 

   -специфично за први 

разред 

 

 

 

 

 

 

Учење читања и писања 

ћириличног писма у 

првом разреду и  

латиничног писма у 

другом разред 

 

 

 

 

 

Граматика 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји ће се реализовати 

кроз индивидуални рад прилагођен 

могућностима ученика,рад у пару,групни 

рад,  вршњачко подучавање. 

Задаци су диференцирани,прилагођени 

појединачном ученику или групи,повезани 

са реалним животом,са циљем да буду део 

функционалног знања ученика,да ојачају  

ученичке компетенције вештине 

комуникације и сарадње и 

компетенције за целоживотно учење. 

 

-Ученици вежбају: 

*посматрање и слушање,правилно 

изговарање гласова,покрете 

руку,шаке,прстију 

 

-Подстицање ученика да правилно изводе 

графомоторичке вежбе,да говоре,исказују 

мишљење 

  

 

-анализа графичке структуре слова 

-вежбе  шчитавања 

 

   Ученици: 

 

 -преписују, пишу по диктату, одговарају на 

питања, илиструју прочитано,допуњавају 

реченице, састављају кратке реченице, 

препричавају 

 

  -Обучавају се : 

 

 *у препознавању основних граматичких 

појмова: реч, глас и слово, реченица, 

реченица по значењу и облику, основних 

делова реченице 

-наставници 

првог 

разреда 

 

-наставници 

другог 

разреда 

 

-педагошки 

асистент 

 

-дефектолог 

 

-ученици 

који 

пружају 

вршњачку 

подршку у 

учењу 
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Правопис 

 

 

 

Књижевност 

 

*у првом разреду у препознавању, 

разликовању врста речи (речи које значе 

имена бића и речи које значе радњу), 

*у другом разреду у 

препознавању,разликовању  врста речи 

према карактеристикама (род –број-врста; 

радња – стање- збивање-време) 

 

*у употреби великог почетног слова и 

знакова интерпункције 

*у примени научених правописних правила  

 

*у разликовању врста књижевног дела 

према њиховим основним обележјима: 

прича, песма, басна, бајка 

*у анализи књижевног текста-   место, 

време,  ликови 

 

*рад на разумевању прочитаног текста 

 

-Подстицање ученика да изразе сопствени 

утисак  о прочитаном тексту 

 

-Вежбе концентрације и памћења путем 

казивања напамет научених кратких 

књижевних садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.Допунска настава из српског језика од V до VIII разреда 

 

Активности (теме) Начин реализације Носиоци реализације 

Анализа резултата са 

допунске наставе 

Извештаји са допунске 

наставе 

Стручно веће 

Језичке јединице Менторски рад на 

једноставним примерима 

 

Вршњачко учење 

 

Индивидуализовани приступ 

    

 

 

 

Наставник српског 

језика 

Врсте речи 

Облици речи 

Реченица и њени чланови 

Правопис 

(интерпункција;управни 
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говор;писање великог 

слова;речца НЕ) 

 

 

Рад у пару 

 

Представљање једноставних 

садржаја на различите начине  

(цртање, глума, певање) 

Ученици 

Књижевнотеоријске основе 

(род;врста;облици 

изражавања;писац-дело...) 

Писање састава са освртом 

на форму, садржај и стил 

Процена напредовања 

ученика 

 

Обавештавање родитеља 

(формативна писана 

процена) 

Пропитивање 

Прилагођени краћи тестови 

Разговор 

Самопроцена  

 

Наставник српског 

језика 

 

Ученици 

Сви чланови Стручног већа наставника српског језика 

 

13.3.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  ОД 5. ДО 8. 
РАЗРЕДА    

 

Активности/теме Начин релизације Носиоци реализације 

 

Анализа 

 Стручно веће енглеског 

језика је утврдило кључне 

теме/садржаје у оквиру 

предметне области које ће 

бити заступљене на 

часовима допунске наставе 

у току школске 2019/2020. 

 

 

 

 

- дискусија 

- анализа ученичких 

постигнућа 

 

 

 

 

- наставници – чланови 

стручног већа 

 

Планирање 

Утврђене теме/садржаји су 

следећи:  

V и VI разред: 

- личне заменице 

- множина именица 

- to be / have got 

- Present Simple / Present 

Continuous 

- бројеви 

- боје 

- дани и месеци 

- породица  

VII и VIII разред: 

 

- индивидуализовани рад 

- диференцирана настава 

- фронтална настава 

- групни рад 

 

- наставници 

- ученици 
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- утврђивање граматичких и 

лексичких садржаја из V и 

VI разреда 

- поређење придева 

- Past Simple 

- Future 

- храна 

- свакодневне активности 

- представљање 

 

Подршка ученицима 

укљученим у допунску 

наставу 

 

- вршњачко учење / менторски 

рад 

- индивидуални рад 

- формативно оцењивање 

(описна оцена тренутног 

напредовања ученика и 

препорука за даљи рад) 

 

 

 

- наставници 

- ученици 

 

 

 

 

 

Обезбеђивање подршке 

породице праћењу учемика 

укључених у допунску 

наставу 

- формативно оцењивање 

(родитељи својим потписом 

потврђују да су упознати са 

напредовањем ученика и са 

препоруком за даљи рад) 

- редовно информисање 

родитеља о постигнућима 

ученика (отворена врата) 

- давање инструкција 

родитељима за додатни рад код 

куће 

 

- наставници 

- родитељи 

- ученици 
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13.4.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У I И II РАЗРЕДУ  

 

Активности / теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети у простору и 

односи међу њима 

 

  

 

 

 

 

 

 

Линија и област  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класификација предмета 

према својствима  

 

 

 

 Садржаји ће се реализовати 

поступно кроз индивидуални 

рад,рад у пару,групни 

рад,вршњачко подучавање,кроз 

игровне активности. 

Задаци су 

диференцирани,прилагођени 

појединачном ученику или 

групи,повезани са реалним 

животом,са циљем да буду део 

функционалног знања ученика,да 

ојачају ученичке компетенције 

вештине комуникације и сарадње и 

компетенције за целоживотно 

учење. 

 

Ученици вежбају : 

 

 посматрањем предмета са циљем: 

уочавања величине, односа, 

положаја .  

 примену усвојених појмова на 

ситуације у свакодневном животу 

 разликовање предмета по  облику 

 

 

  Подстицање ученика да закључују 

о сличностима и разликама међу 

различитим  линијама и областима 

 Обука ученика у коришћењу 

геометријског прибора  

 Цртање линија и области 

слободном руком и уз помоћ 

геометријског прибора 

 

 

 Подстицање ученика да уоче 

различита својства предмета 

 Класификација предмета на основу 

једног или два својства  

 Вежбање способности логичког 

размишљања 

 

-наставници 

првог разреда 

 

-наставници 

другог 

разреда 

 

-педагошки 

асистент 

 

-дефектолог 

 

-ученици који 

пружају 

вршњачку 

подршку у 

учењу 
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Геометријски облици  

(ДРУГИ РАЗРЕД – 

цртање квадрата и 

правоугаоника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природни бројеви до 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење и мере  
 

 

 

 

 

 

  Подстицање ученика да уочавају и 

закључују о сличностима и 

разликама различитих 

геометријских облика(квадрат и 

правоугаоник) 

 Обука и  вежбање цртања квадрата 

и правоугаоника  уз правилно 

коришћење геометријског прибора 

на квадратној мрежи 

 

 

 Вежбе формирања појма броја у 

првом разреду (на припремљеним 

сликовним материјалима -

пребројавање елемената на слици, 

повезивање количине са 

одговарајућим бројем) 

 У првом разреду  вежбе писања 

цифара и бројева 

 Вежбање :одређивање места броја 

на бројевној правој и примена 

релација међу бројевима: веће, 

мање и једнако 

 Упознавање својстава основних 

рачунских операција: сабирање и 

одузимање – први разред и 

множење и дељење – други 

разред) 

 У првом разреду обука   

израчунавање  непознатог сабирка, 

умањеника, умањиоца;а у другом 

разреду чиниоца, дељеника, 

делиоца  

 

 Упознају  мере и јединице мере 

(дужина,време,маса)и обучавају се 

у мерењу на очигледним 

примерима и материјалима 

 Вежбају изражавање одређене суме 

новца преко различитих апоена и 

рачунање на конкретним 

примерима из свакодневног живота 
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13.5.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОД 5. -8. 
РАЗРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

Активности/ теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

V разред –скупови и скуповне операције  

 

 

 

Индивидуални 

рад са 

ученицима 

 

 

Решавање 

диференцираних 

задатака 

 

 

Вршњачка 

подршка у 

учењу 

 

Инструкције 

родитељима за 

додатна 

увежбавања код 

куће 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

Бројеви и операције са њима 

V разред- природни, разломци. 

VI  разред- цели и рационални . 

VII разред- рационални и реални.  

VIII разред – реални бројеви. 

 Израчунавање бројевне вредности 

различитих израза. 

Алгебра и функције 

V и VI разред-  једначине и неједначине. 

VII разред-  једначине и неједначине, 

 квадрат бинома и разлика квадрата. 

VIII  разред – једначине и неједначине, 

 квадрат бинома и разлика квадрата, 

системи једначина. 

Геометрија 

V разред- дуж, полуправа, права, раван, 

угао , круг , кружница.      

 VI разред  троугао и четвороугао.  

VII разред-многоугао , круг , кружница.  

VIII разред -призма , пирамида , ваљак, 

купа , лопта.  

 

Мерење 

V, VI, VII, и VIII разред- јединице за 

мерење дужине , површине ,запремине, 

масе , времена и углова. 

Обрада података 

V разред –размера, аритметичка средина. 

VI разред- процентни рачун. 

VII и VIII разред – графикони,  

координатни систем, средња вредност, 

медијана , процентни рачун,  размера. 
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13.6.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ   
ХЕМИЈЕ ЗА 7. И 8. РАЗРЕД  

Области деловања Начини реализације Носиоци реализације 

АНАЛИЗА 
На састанки стручног већа 

предметни наставници су 

утврдили који садржаји ће се 

обрађивати на часовима 

допунске наставе. 

-Састанак стручног већа   -Наставници хемије 

 

ПЛАНИРАЊЕ 
Током школске 2015-2016. на 

часовима допунске наставе 

фокусираћемо се на следеће 

теме 

-лабораторијски прибор и 

посуђе 7. и 8.разред 

-основни хемијски појмови,7. 

и 8.разред 

-структура супстанце  7. и 8. 

разред 

-раствори и хемијске 

једначине 7. и 8.разред 

-неметали и метали (њихова 

једињења) 8.разред 

-угљоводоници 8.разред 

 

 

Кроз различите 

приступе у раду 

-идивидуално 

-фронтално 

-групно 

-практично. 

Кроз диференциране 

задатке. 

 

-Наставници хемије и 

ученици 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

УКЉУЧЕНИМ У 

ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

-Вршњачко учење. 

-Кроз формативно 

оцењивање,писањем 

извештаја у току сваког 

класификационог периода. 

-Инструкције 

ученицима који 

реализују подршку при 

вршњачком учењу. 

-Писање извештаја о 

тренутном постигнућу 

ученика и мерама које 

треба да преузме да би 

напредовао. 

 -Наставници хемији и 

ученици 

 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ПОДРШКЕ ПОРОДИЦЕ 

ПРАЋЕЊУ УЧЕНИКА 

УКЉУЧЕНИХ У 

ДОПУНСКУ НАСТАВУ 
 Редовно информисање 

родитеља о напредовању 

детета. 

Инструкције родитељима за 

додатна увежбавања код куће 

-Давање извештаја 

ученицима. Родитељ је у 

обавези да потпише 

извештај. 

-Давање писмених 

диференцираних 

задатака и материјала за 

рад код куће. 

-Наставници хемије, 

ученици и родитељи 
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13.7.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
ЗА 6, 7. И 8. РАЗРЕД  

 

Области деловања Начини реализације Носиоци реализације 

АНАЛИЗА 

На састанки стручног већа 

предметни наставници су 

утврдили који садржаји ће се 

обрађивати на часовима 

допунске наставе. 

-Састанак стручног већа   -Наставници физике 

 

ПЛАНИРАЊЕ 

Током школске 2015-2016. на 

часовима допунске наставе 

фокусираћемо се на следеће 

теме 

-мерење 6,7. и 8.разред 

-кретање 6,7. и 8.разред 

-силе 6. и 7.разред 

-равнотежа 7. и 8.разред 

-рад,снага и енергија7. и 

8.разред 

-електрична струја 8.разред 

 

Кроз различите 

приступе у раду 

-идивидуално 

-фронтално 

-групно 

Кроз диференциране 

задатке. 

 

-Наставници физике и 

ученици 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

УКЉУЧЕНИМ У 

ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

-Вршњачко учење. 

-Кроз формативно 

оцењивање,писањем 

извештаја у току сваког 

класификационог периода. 

-Инструкције 

ученицима који 

реализују подршку при 

вршњачком учењу. 

-Писање извештаја о 

тренутном постигнућу 

ученика и мерама које 

треба да преузме да би 

напредовао. 

 -Наставници физике и 

ученици 

 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ПОДРШКЕ ПОРОДИЦЕ 

ПРАЋЕЊУ УЧЕНИКА 

УКЉУЧЕНИХ У 

ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

 Редовно информисање 

родитеља о напредовању 

детета. 

Инструкције родитељима за 

додатна увежбавања код куће 

-Давање извештаја 

ученицима. Родитељ је у 

обавези да потпише 

извештај. 

-Давање писмених 

диференцираних 

задатака и материјала за 

рад код куће. 

-Наставници физике, 

ученици и родитељи 
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14.  ПРОГРАМИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

14.1.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

 

Области деловања Начини реализације Носиоци реализације 

Анализа интересовања и 

потреба ученика 

На крају школске 

2020/2021. године 

утврђене су кључне 

теме/садржаји којима се 

ученици могу бавити на 

часовима додатне наставе 

у току школске 2021/2022. 

- анкета  

- дискусија  

 - наставници 

- ученици  

Планиране су следеће 

теме: 

*Израда материјала за 

вршњачко учење (тестови, 

асоцијације, квизови, 

сликовнице, туторијали, 

сиже, скривено благо...) 

*Начини представљања 

граматичких садржаја 

*Богаћење речника 

*Граматички појмовник 

*Књижевни речник 

*Писци, дела, време и 

простор 

*Историја српског језика 

до 19. века 

*Извори за проучевење 

књижевних дела 

 

- групни рад 

- тематска/интердисциплинарна 

настава 

- пројектна настава 

- менторски/индивидуални рад 

са посебно даровитим 

ученицима 

- припрема за такмичење кроз 

израду тестова 

- обука у коришћењу ИКТ у 

учењу и истраживачком раду 

- амбијентално учење 

- наставници 

- ученици 

Саморегулисано учење - разрада критеријума процене 

резултата рада 

- повезивање школског градива 

са личним искуством ученика 

- повезивање наставних 

садржаја са свакодневним 

животом 

- сарадничко/вршњачко учење 

- дискусија (развијање језичке 

културе) 

- учење путем открића 

- мапе ума 

- наставници 

- ученици  
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- временске осе 

- панои, постери 

 

 

 

 

 

Коришћење различитих 

извора информација за 

учење на додатној 

настави 

 

 

 

- интернет 

- видео записи 

- енциклопедије 

- речници 

- свакодневна комуникација 

- књижевноуметнички текстови 

 

- наставници 

- ученици  

 

 

 

 

Додатна настава на 

терену – ван учионице 

-прикупљање грађе за 

истраживачки рад 

 

- наставници 

- ученици  

 

Обавештавање  - упознавање родитеља са 

темама које ће бити обрађиване 

у току школске године 

-упознавање наставничког већа 

са темама које ће бити 

обрађиване у току школске 

године 

 

- наставници 

- ученици  

 

Промоција  -Изложбе ученичких радова 

-презентација радова на 

сајтовима посвећеним учењу 

 

- наставници 

- ученици  

 

 

 

                                       

 

14.2.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА  

Активности/теме Начин релизације Носиоци реализације 

 

Анализа 

На крају школске године 

утврђене су кључне 

теме/садржаје у оквиру 

предметне области које ће 

бити заступљене на 

часовима додатне наставе у 

току школске 2021/2022. 

 

 

 

- анкета 

 

 

 

- наставници 

- ученици 

 

Планирање 

Утврђене теме/садржаји су 

следећи:  

 

- групни рад 

- тематска/интердисциплинарна 

настава 

 

- наставници 

- ученици 
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- Свет око мене и ја у њему 

- Шаренило култура 

- Музика је свуда око нас 

- Свет филма – мали 

редитељи 

- Свет око нас (екологија) 

- У здравом телу здрав дух 

- садржаји који су 

заступљени на 

такмичењима 

- пројектна настава 

- менторски/индивидуални рад 

са посебно даровитим 

ученицима 

- припрема за такмичење 

- коришћење ИКТ у настави 

Саморегулисаано учење у 

оквиру додатне наставе 

 

- повезивање школског градива 

са личним искуством ученика 

- повезивање наставних 

садржаја са свакодневним 

животом 

- сарадничко/вршњачко учење 

- дискусија (развијање језичке 

културе) 

- учење путем открића 

- мапе ума 

- временске осе 

- ППТ презентације 

- панои, постери 

- драмски прикази 

 

- наставници 

- ученици 

 

Коришћење различитих 

извора информација за 

учење на додатној настави 

 

- интернет 

- видео записи 

- енциклопедије 

- речници 

 

 

- наставници 

- ученици 

 

 

 

 

 

 

Обавештавање 

 

- упознавање родитеља са 

темама које ће бити обрађиване 

у току школске године 

- упознавање наставничког већа 

са темама које ће бити 

обрађиване у току школске 

године 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

 

Промоција успеха 

 

 

- јавни часови 

- примери добре праксе 

- похваљивање и награђивање 

ученика 

- школске новине 

- наставници 
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14.3.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ  ЈЕЗИКА  

 

 

Активности/теме Начин релизације Носиоци 

реализације 

 

Анализа 

На крају школске године 

утврђене су кључне 

теме/садржаји који ће бити 

фокус рада на часовима 

додатне наставе у току 

школске 2021/2022. 

 

 

 

- анкета 

 

 

 

- наставници 

- ученици 

 

Планирање 

Утврђене теме/садржаји су 

следећи:  

- Француска цивилизација 

- Природа,екологија 

- Француска кухиња 

- Занимања 

-Комуникација;интернет,блог 

- Грађевине и институције 

у  Француској 

- садржаји који су заступљени 

на такмичењима 

 

- групни рад 

- рад у пару 

-тематска ,интредисцилинарна 

настава 

- менторски/индивидуални рад са 

посебно даровитим ученицима 

- припрема за такмичење 

- коришћење ИКТ у настави 

 

- наставници 

- ученици 

Саморегулисано учење у 

оквиру додатне наставе 

 

- повезивање школског градива са 

претходним знањем ученика 

- повезивање наставних садржаја 

са свакодневним животом 

- сарадничко/вршњачко учење 

- дискусија (развијање језичке 

културе) 

- учење путем открића 

- временске осе 

- панои, постери 

- драмски прикази 

 

- наставници 

- ученици 

 

Коришћење различитих 

извора информација за учење 

на додатној настави 

 

- интернет 

- видео записи 

- енциклопедије 

- речници 

 

 

- наставници 

- ученици 
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Обавештавање 

 

- упознавање родитеља са темама 

које ће бити обрађиване у току 

школске године 

- упознавање наставничког већа са 

темама које ће бити обрађиване у 

току школске године 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

 

Промоција успеха 

 

 

- јавни часови 

- примери добре праксе 

- похваљивање и награђивање 

ученика 

 

- наставници 

 

Реализатори програма: Тонић Светлана, професор француског језика 

                                            Невенка Јоксовић, професор француског језика 
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14.4.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ  

         

 

 

 

14.5.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ 

Активности/ теме 

 

Начин реализације Носиоци 

Ћелија 

 

- грађа биљне и 

животињске ћелије, 

улога ћелијских органела 

и деоба ћелије 

Модел биљне ћелије, 

микроскопирање, 

микрокопски препарати, 

панои, цртежи 

Наставник 

ученици 

Царство биљака 

 

Извођење вежби којима 

се доказује дисање и 

транспирација код 

биљака, коришћење 

Наставник 

ученици 

Активности/ теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

V разред  

Скупови, скуповне операције и примене;  

дељивост; разломци; проблемски задаци.  

 

 

 

 

Индивидуални  и 

групни рад са 

ученицима 

 

Решавање 

диференцираних 

задатака 

 

Вршњачка 

подршка у 

учењу 

 

Инструкције 

родитељима за 

додатна 

увежбавања код 

куће 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

VIразред 

Дељивост и прости бројеви; цели и 

рационални бројеви;  проблемски задаци; 

Дирихлеов принцип; проценти; троугао и 

четвороугао (доказни и конструктивни 

задаци.) 

 

VIIразред 

Површина троугла и четвороугла; 

ирационални бројеви; Питагорина 

теорема; многоугао, полиноми; круг; 

тангентни и тетивни четвороугао; 

директна и обрнута пропорционалност.  

 

 

VIIIразред  

Призма;  пирамида; линеарна функција; 

једначине са апсолутним вредностима; 

системи линеарних  једначина; линеарне 

диофантске једначине 
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- биљни органи, основни 

животни процеси, 

разноврсност 

хербаријума, повезивање 

садржаја са знањем из 

природе и друштва 

Царство животиња 

 

- бескичмењаци и 

кичмењаци, основна 

грађа, животни процеси, 

разноврсност 

Коришћење љуштура за 

упознавање мекушаца и 

инсектаријума за 

упознавање основних 

врста инсеката, 

презентације, панои, 

повезивање садржаја са 

знањем из географије и 

физике 

Наставник 

ученици 

Порекло и развој 

људске врсте; грађа 

човечијег тела 

 

- Органски системи, 

упознавање са грађом и 

функционисањем органа 

Ученици уче технику 

руковања прибором и 

дисековања органа(око, 

бубрег), панои, цртежи, 

повезивање садржаја са 

знањем из физике и 

хемије 

Наставник 

ученик 

Разноврсност и 

структура екосистема; 

последице загађивања 

животне средине 

 

- основни еколошки 

појмови, типови 

копнених и водених 

екосистема 

Решавање задатака који 

се односе на густину 

популације, састављање 

ланаца исхране, панои, 

повезивање са знањем из 

хемије, географије и 

физике 

 

Наставник  

ученици 

 

 

 

 

14.6.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ФИЗИКЕ 

Активности/теме Начини реализације Носиоци активности 
АНАЛИЗА 

ИНТЕРЕСОВАЊА И 

ПОТРЕБА УЧЕНИКА 
На састанку стручног већа 

предметни наставници су 

утврдили који садржаји ће се 

обрађивати на часовима 

додатне наставе.  

-Дискусија на састанку 

стручног већа 
-Разговор са ученицима.  

 -Наставници и ученици 
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ПЛАНИРАЊЕ 
Фокус додатне наставе ће 

бити на темама и садржајима 

који су заступљени на 

општинским,окружним и 

републичким такмичењима.  

 

-Оспособљавање ученика да 

истражује и открива различите 

методе у решавању 

проблемских задатака 
-Обавезно применити 

интердисциплинарни приступ 

настави и ослонити се на знања 

и искуства ученика из области 

математике.  

-Наставници и ученици 

 
САМОРЕГУЛИСАНО 

УЧЕЊЕ У ОКВИРУ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

-Дефинисање јасног циља 

учења и самостално налажење 

начина за достизање до 

жељеног циља. 
-Самостално изналажење 

различитих начина за 

решавањем проблемских 

задатака 
 

-Наставници и ученици 

КОРИШЋЕЊЕ 

РАЗЛИЧИТИХ ИЗВОРА 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА 

УЧЕЊЕ НА ДОДАТНОЈ 

НАСТАВИ 

-Коришћење интернета за 

истраживање додатних садржаја 
-Израда материјала применом 

веб 2,оо алата 
 

  

 
Ученици,наставници и 

родитељи. 
 

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ 
 

Наставничко веће  и родитељи 

ученика су обавештени о 

активностима и резултатима 

.Информације су стављене на 

сајт школе. 

 
-Наставници, ученици и 

родитељи 

ПРОМОЦИЈА УСПЕХА -Ученици се јавно похваљују за 

остварене резултате на 

такмичењима. 

-Наставници, ученици и 

родитељи 
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15.  ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

15.1.ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

               ПЛАН АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА  ШКОЛСКE  2021/2022.годинe 

                 

 ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ         
 

 

      Време      

реализације 

 

             Реализатори 

 

"Безбедност деце у саобраћају" - прикупљање 

чланарине за школску 2021/2022 годину - 

реализација програма "Смањење ризика и 

последица од елементарних непогода и 

других опасности у локалној заједници" - 1 

школа - III разред - реализација радионица из 

програма "Промоција хуманих вредности" - 

1-2 школе, трећи разреди - реализација 

основне обуке из прве помоћи у трајању од 6 

часова - 1-2 школе, шести, седми, осми 

разреди  

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

*Црвени крст Вождовац; 

 

*Основна Школа“Бранислав 

Нушић“: 

 

-Директор Школе, 

 

-сарадник Црвеног крста при школи, 

 

-Ђачки парламент , 

 

-одељењске старешине, 

 

-наставник ликовне културе, 

 

-наставници српског језика, 

 

-наставници биологије, 

 

-наставници физичког васпитања; 

 

-наставници техничког образовања; 

 

*Дом здравља; 

 

*МУП-Вождовац; 

 

*Родитељи 

- реализација програма »Борба против 

трговине људимак - информ. радионице – 1 

школа VII/VIII разред - прикупљање 

чланарине - реализација програма »Борба 

против трговине људимак - информ. 

радионице - 1 школа — I/IV разред - 

реализација програма "Смањење ризика и 

последица од елементарних непогода и 

других опасности у локалној заједници" - 1 

школа - III разред - реализација радионица из 

области промоције здравља - 2 школе - нижи 

разреди - реализација радионица из програма 

"промоција хуманих вредности" - 1-2 школе, 

трећи разреди - реализација основне обуке из 

прве помоћи у трајању од 6 часова - 1-2 

школе, шести, седми, осми разреди  

 

 

 

 

 

 

  ОКТОБАР 

 

- реализација програма »Борба против 

трговине људимак - информ. радионице -1 

школа — I/IV разред - реализација основне 

обуке из прве помоћи у трајању од 6 часова - 

1-2 школе, шести, седми, осми разреди - 
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реализација радионица из области промоције 

здравља - 2 школе - нижи разреди - 

реализација радионица из програма 

"промоција хуманих вредности" - 1-2 школе, 

трећи разреди - обележавање 16. новембра 

Међународног дана толеранције  

 

 

 НОВЕМБАР 

 

- пријављивање ученика за обуку из 

Реалистичког приказа повреда, стања и 

обољења (шминкање повреда) - реализација 

акције "Један пакетић много љубави" 

(прикупљање робе по школама, подела 

пакетића) - реализација предавања о АИДС-

уу основним школама уз пројекције видео 

материјала - реализација радионица из 

области промоције здравља - 2 школе - нижи 

разреди - реализација радионица из програма 

"промоција хуманих вредности" - 1-2 школе, 

трећи разреди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Сви планирани садржаји ће се 

реализовати у смеру Црвени крст 

Вождовац,који обавештава и ступа у 

контакт са директором Школе и 

сарадником за Црвени крст у школи 

преносећи информације,упутства  

директно,путем меилова или  

 

телефоном,и то кроз разне 

активности:  

 

-прикупљања материјалних и 

финанцијских средстава 

помоћи  по одељењима: 

-помоћ социјално угроженим 

ученицима,школским другарима у 

школском прибору,одећи 

 

-материјална помоћ за лечење 

ученика... 

-обука уз припремљен радни 

материјал,демонстативне 

методе,кораци,како поступати услед 

поплаве ,пожара...елементарних 

непогода 

 

-информисања преко плаката 

 

 -предавања,трибине о болестима, 

долазак стручних људи из области 

здравствене заштите и прве помоћи 

ученика виших разреда 

 

-такмичења(квизови) ученика 

4.разреда са већ осмишљеним 

направљеним и прослеђеним 

материјалима за припреме 

 

- обука из РППСО-a - реализација програма 

"Смањење ризика и последица од 

елементарних непогода и других опасности у 

локалној заједници" - 1 школа - обука 

ученика из прве помоћи - почетак припрема 

за општинско такмичење - реализација 

програма »Борба против трговине људима« - 

информ. радионице – 1-2 школе, нижи 

разреди 

 

 

 

 

 

   ЈАНУАР 

 

- завршетак обуке из Реалистичког приказа 

повреда и обољења - обука ученика из прве 

помоћи - припреме за општинско такмичење 

- расписивање Ликовно-литерарног конкурса 

"Крв живот значи"  

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

- обука ученика из прве помоћи - припреме за 

општинско такмичење - почетак обуке за 

"петлиће" из прве помоћи (ученици 3 или 4 

разреда) - 1 школа - припреме за Квиз "Шта 

знаш о Црвеном крсту" (дистрибуција 

материјала школама и припремање деце) - 

конкурс "Крв живот значи" - програм 
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»Промоција хуманих вредности« (у 

одређеним школама) - реализација програма 

»Борба против трговине људима« - информ. 

радионице - 1 школа - VII и VIII раз. - 

реализација програма "Смањење ризика и 

последица од елементарних непогода и 

других опасности у локалној заједници" - 1-2 

школе, трећи разреди - реализација 

радионица из области промоције здравља - 2 

школе - нижи разреди  

 

 

 

    МАРТ 

такмичара 

 

-обуке-демонстрирања прве помоћи 

група ученика виших разреда у 

школи 

 

-обележавања светски важних 

датума на часовима одељењских 

заједница, 

часовима биологије,кроз  

 

 -дискусије,прављење 

плаката,писање и 

излагање  семинарских 

радова,користећи информације са 

интернета,из енциклопедија, 

 

-промоције  хуманих акција у школи 

током целе године 

 

-радионице осмишљене од стране 

активиста Црвеног крста 

са ученицима виших разреда, 

 

-укључивање ученика у рад 

Црвеног крста(волонтирање) 

 

*у зависности од расположивих 

средстава током школске 

2017/2018.године планира се 

реализација радионица и предавања 

из области здравих стилова 

живота,превенције болести 

зависности и других здравствених 

тема актуелних младима 

 

припреме за Квиз "Шта знаш о Црвеном 

крсту" - затварање конкурса "Крв живот 

значи" и слање најбољих радова на градски и 

државни конкурс - обука ученика из прве 

помоћи - припреме за општинско такмичење 

- обуке за "петлиће" из прве помоћи (ученици 

3 или 4 разреда) - 1 школа - реализација 

радионица из области промоције здравља - 1 

школа - нижи разреди  

 

 

 

 

 

 

 

 

   АПРИЛ 

 

 

 

 

 

 

- квиз "Шта знаш о Црвеном крсту" - 

општинско такмичење - општинско 

такмичење екипа РППСО-a - општинско 

такмичење екипа прве помоћи - избор 

најбољих радова са конкурса "Крв живот 

значи" на градском и републичком нивоу, 

свечаност и додела награда - квиз "Шта знаш 

о Црвеном крсту" - Градско такмичење - 

обележавање Недеље Црвеног крста од 8. до 

15. маја - припрема победничких екипа за 

учешће на градском такмичењу екипа прве 

помоћи  

 

 

 

 

 

 

      МАЈ 

 

 

 

 

 

- учешће на градском такмичењу екипа 

прве помоћи и реалистичког приказа  

 

        

       ЈУН 
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Наведени план биће подложан изменама и усклађиван са важећим епидемиолошким мерама и начином 

рада школа. 

 

6. јул  2021. година                                                                            

Београд                                                                                        

                                                                                                      ЦРВЕНИ КРСТ ВОЖДОВАЦ   

                                                                                                                                                            

               

 

 
 

 

 

 

16. ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Излети за ученике млађих разреда значајан су део наставних и ваннаствнихактивности, а у 

функцији су остваривања предвиђеног плана и програм арада.План извођења екскурзија и 

наставе у природи предложила су одељењска већа, а усвојило Наставничко веће и Савет 

родитеља на Седници од 17.03.2018. године у склопу припреме Школског програма 

Циљ екскурзије:  

 Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатак 

наставних предмета;  

 Да ученици напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних 

постигнућа;  

 Да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;  

 Д аразвију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје,  

 Непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, 

упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 

достигнућима.  

 

Задаци:  

 

 Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама 

 Неговање позитивног однос апрема националним и културниметичким и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама 

 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;  

 Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;  
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 Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима;  

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;  

 оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења;  

 неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја заједништва;  

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно;  

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и  

навика заштите животиња;  

 уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта 

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;  

 проучавање објеката и феномена у природи; 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима;  

 развијање способности орјентације у простору; 

 задовољење спортских потреба и стварање спортских навика;  

 развијање позитивних социјалних односа;   

 разумевање значаја здравља и здравог начина живота;  

 

 

Програм екскурзије ученика 1.разреда 
 

Дестинација: Београд–  Музеј – Стари Аранђеловац у новом времену–Рисовачка пећина 

–  Аранђеловац – Буковичка бања – Београд 

 

Садржаји:  

 посета значајним објектима који суприлагођени потребама едукације деце;  

 обилазак и разгледање Музеја у Аранђеловцу;  

 проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и  

примењивање знања и умења;   

 обилазак Рисовачке пећине, разгледање унутрашњости пећине; 

 ручак и слободне активности у Аранђеловачком парку, дружење и спортске 

активности; 

 повратак за Београд. 

 

Програм екскурзије ученика 2.разреда 
 

Дестинација: Београд–  Пећинци–  „Музејхлеба“ – Засавица – Београд 

 

Садржаји:  

 посета значајним објектима који су прилагођени потребама едукације деце;  

 обилазак и разгледање Музеја хлеба;  

 проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и  

примењивање знања и умења;   

 упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева у прошлости; 
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 упознавање са резерватом Засавица и њеним ретким биљним и животињским 

врстама; 

 ручак, дружење и спортске активности у Засавици; 

 повратак за Београд. 

 

Програм екскурзије ученика 3.разреда 
 

Дестинација: Београд–  Кикинда – Београд 

 

Садржаји:  

 Посета Музеја у Кикинди где би ученици видели скелет мамута и одгледали 

анимирани филм са 3ДЕ наочарима; 

 Посета Етно кући,,Сувача“ (сувимлин) 

 упознавање с начином живота и рада људи појединихкрајеваупрошлости; 

 проширивање и обогаћивањезнања и искуставаученика, повезивање и  

примењивањезнања и умења;   

 ручак у Ресторану „Ловац“ или „Белавила“ 

 слободно време у игри н а комплексу Старог језера 

 шетња до градског трга где се налази највеће зимовалиште на свету соваутина – 

ушара 

 повратак у Београд у вечерњим сатима. 

 

Програм екскурзије ученика 4.разреда 
 

Дестинација: Београд– Топола – Опленац–Орашац–  Крагујевац–Београд 

Садржаји:  

 

 

 обилазак Карађорђевог конака и цркве на Опленцу; 

 обилазак Музеја краља Петра у Тополи; 

 Ручак, дружење и спортске активности; 

 У повратку обићи Музеј посвећен Првом српском устанку у Орашцу и Марићевића 

јаругу у којој је споменик посвећен Првом српском устанку;  

 Обилазак Музеја „21. октобар“ и Споменпарк „Крагујевачки октобар“ у Шумарицама; 

 проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и  

примењивање знања и умења;   
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Програм екскурзије ученика 5. Разреда 

 

Дестинација:  КОВАЧИЦА, ИДВОР, ДУНЂЕРСКИ 

 

Полазак из Београда  

Путовање до Ковачице 

Посета Удружењу жена из Ковачице (где добродошлицу уз колаче пожеле 

представнице удружења и презентовују своје рукотворине) 

Посета уметничкој радионици за израду виолина  

Посета Галерији наивне уметности и Музеју Мартина Јонаша, једног од најзначајнијих 

аутора у свету наивног сликарства  

Полазак ка Идвору  

Посета музеју Михајла Пупина и његовој родној кући  

Дворац Дунђерски 

Повратак за Београд 

 

 

Програм екскурзије ученика 6. Разреда 

 

 

Дестинација: БЕОГРАД – ТЕКЕРИШ – ТРШИЋ – БАЊА КОВИЉАЧА 

 

Полазак из Београда  

Путовање преко Руме и Шапца до Текериша.  

Текериш – обилазак спомен комлекса српским јунацима из Церске битке. 

Обилазак манастира Троноша. 

Тршић – родно место Вука Караџића. 

Бања Ковиљача – обилазак етно села ''Сунчана река''. 

Повратак за Београд 

 

 

 

Програм екскурзије ученика 7. Разреда 

Дводневна екскурзија( Према одлуци Савета родитеља)  

 

Дестинација: ЗАЈЕЧАР, ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА, НЕГОТИН, МАЈДАНПЕК 

 

1 дан :  

Зајечар, Феликс ромулијана 
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Долазак у Неготин, разгледање Неготина  (Мокрањчева кућа, Музеј Хајдук- Вељка, 

стара црква, нова црква...), Кисјак 

Мајданпек 

2 дан : 

Мајданпек 

Обилазак града 

Обилазак Рајкове пећине и околине (понор и извор  Рајкове реке, место где  настаје 

река Пек...) 

Наставак пута за Београд 

 

Програм екскурзије ученика 8. разреда 

Тродневнна  екскурзија  

 

Дестинација: ПОЖАРЕВАЦ, ЂАВОЉА ВАРОШ, НИШ, НИШКА БАЊА, РАВАНИЦА, 

ЋУПРИЈА  

1 дан :  

Пожаревац – музеј кућа Милене Павловић Барили. 

Ђавоља Варош. 

Долазак у Ниш  

Смештај. ноћење.  

2 дан : 

Медијана – римско утврђење. 

Ћеле кула. 

Нишка тврђава. 

Слободно време, ноћење. 

3 дан : 

Чегар. 

Нишка бања. 

Раваница, Ћуприја. 

Повратак за Београд. 

  Посебна напомена: Програми ђачких путавања су део Годишњег плана рада школе, 

а биће реализовани само под условом да епидемиолошка ситуација у окружењу буде 

безбедна по ученике наше школе током реализације путовања. 

 

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

Програм наставе у природи за ову школску годину неће бити реализован због 

посебних услова рада школе у ванредним епидемиолошким условима. 
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17. ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

17.1. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Тема/Садржај НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Подручја 

интердисциплинарности 

Изграђивање 

самопоштовања 

Дискусије и игровне 

активности са фокусом на: 

Сазнању о себи 

Правилном вредновању 

властитог понашања 

Препознавању властитих 

осећања 

Грађанско васпитање 

Веронаука 

Часови одељењске заједнице 

 

Здрава храна 

У оквиру предмета 

организовање дебата, 

паноа, презентација на 

теме: 

Разноврсна исхрана 

Препознавање различитих 

физичких способности у вези 

са исхраном 

Правилан ритам исхране 

Формирање навика у вези са 

правилном исхраном 

Свет око нас 

Физичко васпитање 

Природа и друштво 

Домаћинство 

Биологија 

Чувари природе 

Брига о телу 

У сарадњи са партнерским 

инситуцијама реализација 

едукативних трибина и 

презентацина на теме 

Стицање основних 

хигијенских навика 

Хигијена тела и уста 

Хигијена одевања 

Хигијена становања 

Промене телесне шеме у 

пубертету 

Физичко васпитање 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Часови одељењске заједнице 
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Физичка активност 

и здравље 

Физичка активност = 

задовољство+ здравље 

Упознавање правилног ритма 

обавеза, рекреације и одмора 

Физичко васпитање 

Програми школског спорта 

 

Безбедно понашање 

У сарадњи са партенрским 

институцијама, 

родитељима, на часовима 

редовне наставе и 

специјално организованим 

едукативним трибинама и 

радионицама обрадити: 

Упознати основна правила  

безбедног понашања 

 У кући 

 У школи 

 У окружењу 

Безбедно кретање у 

саобраћају 

Свет око нас,Природа и 

друштво 

Часови одељењске заједнице 

Волонтерски ангажман 

родитеља стручњака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Односи са другима 

Кроз радионице, пројектну 

наставу и форум театар: 

Савладати широк дијапазон 

интеракција са људима 

различитих узраста, култура 

и традиције 

Конструктивно решавање 

конфликата и фрустрације 

Неговање односа сарадње у 

породици и школи 

Грађанско васпитање 

Веронаука 

Српски језик 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Историја 

Ђачки парламент 

Правилно 

коришћење 

здравствених служби 

Сарадња са Домом здравља 

Вождовац и родитељима 

ученика. Индивидуални 

разговори са ученицима и 

родитељима, едукативна 

предавања  на теме: 

Формирање навика у вези са 

одласком код лекара и зубара 

Превентивно саветодавни 

рад у здравственим 

уставовама 

Свет око нас, Природа и 

друштво, 

Часови одељењске заједнице, 

Разговори са родитељима, 

Родитељски састнаци 
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Еколошки садржаји 

Кроз часове редовне 

наставе и истраживачке 

задатке: 

Упознавање основних 

еколошких постулата 

Развијање одговорног односа 

према животној стедини 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Биологија 

Чувари природе 

 

17.2.ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ  

 

  

 

Понуђени програм превенције малолетничке деликвенције биће реализован кроз узрасно 

прилагођене методе и садржаје рада са ученицима од другог до осмог разреда. Сматрамо да 

је за ефикасно деловање у овом подручју васпитног рада неопходно одговарајуће 

педагошко-психолошко образовање родитеља и наставника, па стога планирамо и 

актовности на том плану. Носиоци активности у превенцији малолетничке деликвенције су 

: одељењске старешине, педагог, психолог, директор, помоћник директора, координатори 

Ђачког парламента, представници у Савету родитеља Школе.  

 

 

Разред Садржај активности Време 

реализације 

II Тематски осмишљени часови одељењске заједнице: 

 Подстицање позитивних ставова у међуљудским 

односима, неговање толерантног односа према 

друговима и старијима 

 Увежбавање стратегија избегавања непожељних 

особина у властитом понашању: 

себичност, уображеност, агресивност О
К

Т
О

Б
А

Р
 

М
А

Р
Т

 

III Радионица из програма „Учионица добре воље“ 

 „Ја сам ја, а ко си ти?“ 

 Изложба дечјих радова – продукти радионице 

 

 

 Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

IV Радионица из програма „Учионица добре воље“ 

 „Извини и хвала“ 

Тематски осмишљен час одељењске заједнице: 

 Штетности пушења 

 Н
О

В
Е

М
Б

А

Р
 

М
А

Р
Т
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V Тематски осмишљен час одељењске заједнице: 

 Изостајање са наставе, узроци и последице 

Радионица из програма „Учионица добре воље“ 

 „Ненасилна комуникација – како да превазиђемо 

сукобе и свађе“ О
К

Т
О

Б
А

Р
 

М
А

Р
Т

 

VI Тематски осмишљен час одељењске заједнице: 

 Агресивно понашање – вербална и физичка агресија 

Радионица из програма „Учионица добре воље“ 

 „Може ли се сукоб спречити“ 

Едукативна трибина за родитеље: 

 „Пубертет, криза идентификације и облици 

деликвентног понашања овог развојног доба“ 

 Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

М
А

Ј
 

VII Тематски осмишљен час одељењске заједнице: 

 Облици насиља, насилници и жртве, подстицање 

ученика да износе своје ставове 

Трибина за ученике и родитеље: 

 „Алкохолизам младих и последице“ 

 Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

М
А

Р
Т

 

VIII Трибина за ученике и родитеље: 

 „Злоупотреба дрога – замке и последице“ 

Тематски осмишљен час одељењске заједнице: 

 Групне туче, узроци, последице 

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 

М
А

Р
Т
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17.3. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Тема/Садржај НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Подручја 

интердисциплинарности 

Брига о заштити 

животиња 

Посета зоолошком врту 

Обележавање светског дана 

станишта – 6.октобар 

Истараживачки радови 

ученика на тему „Веза 

између живих бића и 

места где станују“ 

Биологија 

Чувари природе 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Рециклажа и 

депоније 

Истраживачки радови на 

тему „Чување енергије и 

редукција загађења“ 

Ученици припремају 

презентацију на 

тему“Значај рециклаже у 

савременом друштву“ 

 Изложба предмета 

од природних 

материјала 

Биологија 

Чувари природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура здравља 

природе и човека 

Едукативно предавање у 

сарадњи са МУП-ом и 

другим 

стручњацима:“Превенцијаја 

злоупотребе болести 

зависности“ 

Изложбе поводом: 

 31. марта-Светског 

дана пушења 

 7.априла- Светског 

дана здравља 

 22. априла Дана 

планете Земље 

 5.јуна Светског дана 

заштите животне 

средине 

Биологија 

Чувари природе 

Ликовна култура 

Информатика и рачунарство 
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Брига о заштити 

биљака 

Сађење јелке са бусеном у 

школској башти у поводу 

Нове године 

Сакупљање, селекција и 

израда слика од пресованог 

биља 

Биологија 

Чувари природе 

Еколошке 

разгледнице 

Сликање на тему заштите 

животне средине 

Посета ботаничкој башти и 

изложба фотографија 

Посета природњачком 

музеју и изложба 

фотографија 

БИРАМО НАЈЛЕПШУ 

ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ 

Ликовно 

Биологија 

Фото-кино секција 

 

 

17.4.ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

 

Васпитни рад са ученицима ће се реализовати на два нивоа – превентивном и корективном.  

Превентивни рад 

Област и садржај рада Начин реализације Носиоци активности 

Јачање ученичких 

компетенција за 

комуникацију и сарадњу, 

неконфликтно решавање 

проблема, вршњачку 

медијацију, живот у 

демократском друштву  

- индивидуални разговори 

- дискусија 

- радионица 

- дебата 

- вршњачка медијација 

- метода „шест шешира“ 

- одељењске старешине 

- наставници 

- психолог 

- педагог 

- ученици 

- родитељи 

Позитивно везивање за 

школу 

- ваннаставне активности 

- секције 

- пројекти 

- акције 

- трибине 

- стручна предавања 

- одељењске старешине 

- наставници 

- психолог 

- педагог 

- ученици 

- родитељи 

- надлежне институције 
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Корективни рад 

Област и садржај рада Начин реализације Носиоци активности 

Праћење и вођење 

евиденције о ученицима са 

специфичним  

поремећајима у понашању и 

дисциплини 

- формирање педагошке 

документације за сваког 

ученика са специфичним 

поремећајима у понашању – 

евиденциони картони 

- израда ИПЗ-а за ученике 

са специфичним 

поремећајима у понашању 

- директор школе 

- одељењске старешине 

- наставници 

- психолог 

- педагог 

- ученици 

- родитељи 

- тим за безбедност 

Корективни рад са 

ученицима који имају 

специфичне  поремећаје у 

понашању и дисциплини 

- индивидуални разговори 

- групни разговори 

- радионица 

- разговори са родитељима 

- вршњачка медијација 

- директор школе 

- одељењске старешине 

- наставници 

- психолог 

- педагог 

- ученици 

- родитељи 

- тим за безбедност 

- надлежне институције 

 

 

 

 

17.5.ПЛАНА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2021-

2022. ГОДИНУ 
 

Активности продуженог боравка обухваћене чланом 4. Правилника о ближим условима 

организовања целодневне наставе и продуженог боравка, у ОШ „Бранислав Нушић“ 

реализовaће се кроз следеће програмске активности: 

 
Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

*Самосталан  рад 

 

Подршка 

ученицима у 

развијању 

стратегија и 

вештина како се учи 

Примена техника и 

метода учења на 

самосталној изради  

 

Током школске 

године 

 

-израда домаћих 

задатака из предмета: 

српски језик, 

математика, свет око 

нас, музичка култура, 

природа и друштво, 

завршавање 

ликовних радова из 

ликовне културе 

 

 

Наставници  

продуженог 

боравка 
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домаћих задатака и 

учењу градива 

 

- рад на 

припремљеним 

задацима из 

математике, српског 

језика и, ређе, света 

око нас, природе и 

друштва у циљу 

вежбања, 

утврђивања, учења 

* Слободне 

активности 

Активности у 

слободном времену 

ученика имају 

првенствено 

рекреативно-

забавни и 

стваралачки 

карактер и оне могу 

бити: 

 

-Културно-уметничке 

активности 

-Ликовно-техничке 

активности 

-Усмено и писмено 

изражавање 

-Екологија 

-Примењена наука и 

истраживање 

-Спортско-

рекреативне 

активности 

-Телесно-здравствене 

активности 

-Музичке активности 

-Активности у циљу 

васпитног рада 

хуманитарне акције 

 

 

Током школске 

године 

-Презентација 

креативних 

продуката на 

изложбама, 

такмичењима, 

школским 

свечаностима и 

конкурсима 

-Учешће на 

приредбама и 

школским 

манифестацијама 

-Активности из 

области ликовног 

стваралаштва 

-Уређење учионице 

-Уређење школских 

паноа 

-Читање/слушање 

дела књижевности  за 

децу 

-Писање литерарних 

радова 

-Рецитовање 

-Усмено и писмено 

препричавање 

-Драматизација 

текста (глума) 

-Радионице и 

тематски дани (Дан 

планете Земље, Дан 

вода, Дан шума...) о 

екологији 

-Мини научна 

истраживања и 

експерименти  

 

 

Наставници  

продуженог 

боравка 
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(корелација свет око 

нас, природа и 

друштво, физика, 

хемија, биологија, 

техника и 

технологија уз 

подршку и сарадњу 

предметних 

наставника 

-Организовање 

спортских такмичења 

-Здрави стилови 

живота, исхрана, 

спорт, рекреација, 

одмор 

-Слушање музике, 

певање песама, 

музичке игре... 

-Активности у циљу 

васпитног рада 

(правила понашања у 

школи, правила 

понашања у 

саобраћају, 

безбедност у школи 

и ван ње, бонтон...) 

 

* Слободно време 

Стицање навика за 

осмишљено, 

креативно и 

структуирано време 

 

-Активности за 

опуштање, одмор и 

разоноду 

-Уметничке и плесне 

активности 

-Спортско-

рекреативне 

активности 

 

Током школске 

године 

 

-Слушање музике 

(дечије песме, 

класична музичка 

дела) 

- Певање различитих 

песама 

- Играње уз 

музику(плес) 

- Музичке игре  

- Игре у учионици  

- Друштвене игре  

- Спортске и 

друштвене игре у 

школском дворишту  

- Гледање тв-а, 

филмова 

 

Наставници  

продуженог 

боравка 
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18.ПЛАН И ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  И ПЛАН МЕРА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА  

  

ПЛАН И ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

Активности/теме 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Анимација свих 

чланова колектива 

за узимање учешћа у 

маркетингу школе 

за школску 

2021/2022. годину 

август 

- краће предавање о 

маркетингу школе, његовом 

значају и циљним групама  

- договор, упутства и подела 

задужења у вези са 

маркетингом школе за 

школску 2021/22. годину   

- директор школе 

- тим за маркетинг 

Интернет 

презентација 

школе 

август – јул 

- редовно ажурирање сајта 

ОШ „Бранислав Нушић“ 

- промовисање савремене, 

ефикасне и квалитетне 

наставе, као и ваннаставних 

активности 

- презентовање успешних 

резултата ученика и 

наставника школе 

- промовисање новог 

система рада од петог до 

осмог разреда: „Обогаћен 

једносменски рад“ 

- припрема промо материјала 

за сајт школе (на месечном 

нивоу, по разредима, по 

стручним већима...) 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- тим за маркетинг 

- координатор тима 

за дистрибуцију 

промо материјала за 

сајт школе 

- наставник 

информатике  

- техничка подршка 



213 

 

Уређење школског 

простора 
август – јун  

- уређивање разних 

тематских паноа (на 

месечном нивоу, до 5. у 

месецу), уређивање зидних 

новина, изложби дечијих 

радова...  

- постављање промо 

материјала (слике, видео 

снимци...) на сајт школе 

- наставници 

продуженог боравка 

- наставници 

разредне наставе  

- стручна већа 

- стручни сарадници 

- директор школе 

- техничка подршка 

Свечани пријем 

првака 

 

септембар 

 

- договор на седницама 

одељењских већа 

- припрема пригодног 

програма  

- реализација пријема првака 

- представљање на сајту 

школе  

- директор школе 

- стручни сарадници 

- наставници другог 

разреда  

- наставници 

продуженог боравка 

Сарадња са 

предшколским 

установама 

 

 

* Поздрав из Нушића 

за будуће прваке 

* Посете вртићима 

* Радионице са 

предшколцима 

* Онлајн обраћање 

родитељима 

предшколаца 

септембар - јун 

* Поздрав из Нушића за 

будуће прваке  
- слање промо материјала 

(сваког 15. у месецу) и позив 

на радионицу која ће бити 

одржана у школи на крају 

текућег месеца  

- у случају онлајн наставе, 

реализовати месечне ликовне 

конкурсе на задату тему, 

публиковање свих радова на 

сајту школе, проглашење 

најуспешнијих, слање 

похвалница свим учесницима 

- прикупљање сагласности 

родитеља предшколаца за 

сликање њихове деце на 

радионицама и публикацију 

на сајту школе (контакти 

преко васпитача и управе ПУ 

„Чика Јова Змај“) 

 

* Посете вртићима  

– подела промо материјала 

(флајери, брошуре...) и 

присуство на родитељским 

састанцима у циљу 

промовисања Основне школе 

„Бранислав Нушић“ и уписа 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- тим за маркетинг 

- наставници 

продуженог боравка 

- наставници 

четвртог разреда 

- наставници 

разредне наставе 

- стручна већа 
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у први разред за школску 

2021/22. годину 

 

* Радионице (ликовне и 

креативне радионице, 

маскенбали, спортске игре...) 

предлог по месецима: 

- Дуга пријатељства - 

ликовна радионица   

- Спортски дан - полигон 

игара  

- Нушићева Дедамразијада- 

посета школског Деда Мраза 

(вероучитељ) вртићима и 

подела програма Нушићеве 

Дедамразијаде  

- Зимске игре  

- Пролећне радости 

- Весели Ускрс 

- Радионице са 

четвртацима 
 

* Онлајн обраћање 

родитељима предшколаца 
- предавања 

- информације 

- позив на сарадњу 

Обележавање 

Дечје недеље 
октобар 

- афирмација школе кроз рад 

Дечјег савеза 

- осмишљавање разних 

креативних активности као 

један од видова сарадње са 

предшколским установама 

- постављање материјала на 

сајт школе 

- директор школе 

- руководилац    

Дечјег савеза 

- стручни сарадници 

- одељењска већа 

- наставници 

продуженог боравка 

 

Организовање 

свечаности 

поводом Дана 

школе 

октобар 

- договор на седницама већа 

о организацији свечаности 

- осмишљавање и 

реализација програма 

- организовање креативног 

конкурса и додела награда  

- постављање материјала на 

сајт школе 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- стручна већа  

- одељењска већа 
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Отворена недеља у 

ОШ „Бранислав 

Нушић“ 

новембар/ 

децембар 

- афирмација ученика и 

наставника кроз реализацију 

креативних, стваралачких и 

истраживачких активности и 

радионица, у сарадњи са 

родитељима ученика 

- постављање материјала на 

сајт школе 

- директор школе  

- стручни сарадници 

- стручна већа  

„Нушићева 

Дедамразијада“  

- новогодишње 

украшавање мале 

школе 

децембар 

- осмишљавање и 

реализација разних 

креативних активности са 

родитељима (радионице, 

маскенбал...) 

- уређење простора мале 

школске зграде кроз сарадњу 

школе и породице, као и 

школе и предшколске 

установе  

- постављање материјала на 

сајт школе 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- наставници 

продуженог боравка 

- наставници 

разредне наставе 

Организовање 

школске славе 

Свети Сава 

јануар 

- договор на већима о 

припреми програма 

- реализација програма  

- учешће на ликовно-

литерарном конкурсу и 

додела награда 

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе 

- стручна већа 

- одељењска већа 

Обележавање 

Међународног дана 

борбе против 

вршњачког насиља 

фебруар 

- реализација едукативних 

радионица, предавања и 

јавних часова 

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- одељењска већа 
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Пролећне радости март/април 

- креативне и игровне 

активности у дворишту мале 

школе (маскенбал, полигон, 

спортске игре...), у сарадњи 

са предшколским установама 

- постављање материјала на 

сајт школе 

- наставници 

разредне наставе  

- вероучитељ 

- наставници 

продуженог боравка  

Весели Ускрс – 

јавни час 
април 

- јавни час ученика нижих 

разреда у дворишту мале 

школе 

- сарадња са предшколским 

установама 

- постављање материјала на 

сајт школе 

- наставници 

разредне наставе  

- вероучитељ 

- наставници 

продуженог боравка 

Манифестација  

„Ја имам таленат“ 
мај/јун 

- промоција талената и 

склоности малих и великих 

ђака пред публиком – 

родитељима, пријатељима 

школе и локалном 

заједницом 

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе 

- организациони 

одбор 

манифестације 

Манифестација 

„Нушићев вашар“ 
јун 

- промоција стваралаштва 

и креативности ученика 

и наставника, уз сарадњу 

школе, породице и 

локалне заједнице 

- слање позивница 

предшколцима за посету 

Нушићевом вашару   

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе 

- тим за маркетинг  

- организациони 

одбор 

манифестације 
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Мале одељењске 

приредбе 
јун 

- промовисање вештина и 

талената ученика на 

свечаним одељењским 

приредбама поводом 

завршетка школске године 

- постављање материјала на 

сајт школе 

- наставници 

разредне наставе  

- наставници 

продуженог боравка 

Учешће на  

такмичењима, 

конкурсима и 

манифестацијама 

 

током школске 

године 

- промоција школе кроз 

стваралаштво и учешће 

ученика и наставника на 

такмичењима, конкурсима и 

манифестацијама 

- афирмација ученика и 

школе на основу 

постигнутих резултата на 

општинским, окружним, 

републичким и 

међународним такмичењима, 

у разним научним и 

спортским дисциплинама  

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- наставници 

- ученици 

Пројекти у школи  

и ван школе 

током школске 

године 

- промоција ученика,  

наставника и стручних 

сарадника, у областима 

предметне и разредне 

наставе 

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе  

- стручни сарадници 

- наставници 

 

Публиковање 

дечјих радова, 

часова, чланака 

током школске 

године 

- афирмисање школе кроз 

сарадњу са издавачким 

кућама, факултетима 

- промовисање школе и 

дечијег стваралаштва  

- представљање на сајту 

школe 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- наставници 

 

Сарадња са 

медијским  

кућама 

током школске 

године 

- афирмисање школе кроз 

сарадњу са локалним 

медијским кућама 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- наставници 

 



218 

 

- промовисање стваралаштва 

ученика 

- промовисање успеха и рада 

ученика 

- представљање на сајту 

школе 

Сарадња са 

локалном 

заједницом 

током школске 

године 

- афирмисање школе кроз 

сарадњу са представницима 

и институцијама у локалној 

заједници 

- осмишљавање и 

реализација активности 

сарадње са друштвеном 

средином 

- организовање 

хуманитарних акција, 

предавања, радионица 

- представљање на сајту 

школе 

- директор школе 

- стручни сарадници 

- наставници 

 

 

 

 

 

 

19.ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

Назив активности Садржај активности Време реализације 

Школске 

свечаности  

Дан Школе 

Нушићијада-Нушићев вашар 

Пријем ђака првка 

Пријем ђака првака у Дечји савез 

Прослава Нове године 

Светосавска свечаност 

Аудиција за Нушићев вашар 

Свечаности у поводу краја школске 

године 

Манифестација РАДОСТ ЕВРОПЕ-у 

нашој Школи 

 

8. октобар 

Април - мај 

1.септембар 

Прва недеља октобра 

Крај децембра 

27.јануар 

Средина маја 

Јуни 

 

Октобар 
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Учешће на међународној 

манифестацији: 

„Нушићу у част“- активности у 

оквиру Заједнице школа из 

окружења које носе име 

Бранислава Нушића 

 

Октобар, април 

Смотре, изложбе, 

конкурси 

 Литерарно-ликовни конкурс 

поводом Дана школе и изложба 

одабраних радова 

 Литерерно- ликовни 

конкурс“Недовршена прича 

 ДЕМУС 

 „Најраспеваније одељење“ 

 Такмичење рецитатора „Песниче 

народа мог“ 

 Општинско такмичење „Златна 

сирена“ 

 Школски светосавски литерарно – 

ликовни конкурс и изложба 

одабраних радова 

 Смотра драмског стваралаштва – 

дечје драмске групе 

 Ђачка песничка сусретања 

 Ускришњи конкурс- осликавање 

јаја и ликовни радови 

 Мислиша – мали математичари 

 Читалачка значка 

 

Прва недеља октобра 

 

Октобар 

 

 

Октобар 

 

Новембар 

Новембар 

 

Новембар 

 

Децембар 

 

 

Јануар 

 

Март 

 

Март 

Април 

 

 

7.април 

Март 

 

Посете културним 

манифестацијама у 

Граду у 

организацији 

Школе 

 

 

 Упознавање знаменитости 

Београда(полудневни излети са 

обиласком културних 

знаменитости) 

 Посете позориштима(најмање две 

током полугодишта) 

Током школске 

године  

 

 

Током школске 

године 

Септембар,мај, јуни 
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Културно забавне 

манифестације и 

пројекти културе у 

оквиру Школе 

 Спортски дан на излетишту у 

околини града 

 Организовање прославе Нове 

године 

 „Ја имам таленат“-пројектна 

активност 

 Матурско вече за ученике осмог 

разреда 

 

 Весели крај школске године 

(пригодан простор са програмом) 

 

 

 Уређивање школског сајта 

 Летопис школских догађања 

 

Децембар 

 

 

О избору пригодног 

датума одлучује 

Ђачки парламент 

 

Посебно разрађени 

програми по 

разредима за јесењи и 

пролећни период 

 

Током школске 

године 

 

 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНЕ УКОЛИКО УСЛОВИ ЕПИДЕМИЈЕ 

БУДУ ДОЗВОЛИЛЕ! 

 

20.  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

20.1.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА У ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

 

Области деловања Начин реализације 
Индикатори-показатељи 

промена 

ИНФОРМИСАЊЕ 

 о раду школе,   различитим 

средствима оглашавања, 

Савет родитеља 

 о постигнућу свога детета на 

отвореним вратима  и 

индивидуалним контактима 

са одељењским старешином 

 -о могућностима у 

укључивања у рад школе од 

одељењских старшина на 

 Родитељи су реалнији у 

прцењивању свога 

детета, обавештенији о 

раду школе,  

заинтересованији да се 

укључе у рад школе 
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родитељским састанцима, 

Савету родитеља 

 

 

ЕДУКАЦИЈА 

 укључивање родитеља у 

реализацију пројеката,  

 организовање 

трибина,радионица и 

предавања 

 

 

 Родитељи су 

заинтересованији да од 

школе сазнају више о 

родитељству и 

адекватном начину  

подршке свом детету и 

да то примењују 

 

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

У 

ОДЛУЧИВАЊУ 

 испитивање потреба и 

степена задовољства радом 

школе кроз анкетирање  

 родитељи су  подстакнути да 

родитељске састанке 

искористе да заједнички 

разматрају , предлажу  

договарају се и доносе 

заједничке одлуке на нивоу 

одељења 

 Савет родитеља има 

своју праву улогу, а 

управа  школе има 

реалнији увид у слику 

коју родитељи имају  

о раду школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

 Организовање наставног 

процеса у коме ће родитељи 

бити  у улогама 

асистента,волонтера и 

експерата  у раду са децом   

 Родитељи стичу целовит 

увид у рад на часу, 

појачава  се осећај 

припадности  школи 

своје деце. 
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20.2.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Свечани пријем првака -договор на седницама одељенских већа 

-припрема програма  

-извођење приредбе 

 

Пријем предшколских група 

(пројекат у прилогу) 

-сарадња/договор са предшколским 

установама 

-осмишљавање пријема група и 

презентације школе 

 

Обележавање Дечје недеље -афирмација школе кроз рад Дечјег савеза, 

обележавање Дечје недеље 

-осмишљавање активности „ Велики час 

цртања“ 

 

Организовање свечаности поводом 

Дана школе 

(пројекат у прилогу) 

-договор на стручним, Одељењским и 

Наставничком већу о припреми програма 

-осмишљавање реализације и 

представљање програма 

 

Организовање школске славе Свети 

Сава 

-договор на стручним, Одељењским и 

Наставничком већу о припреми програма 

-реализација приредбе пред публиком-

ученицима, родитељима, пријатељима 

школе и локалном заједницом 

-учешће на ликовно-литерарном конкурсу 

и додела награда 

 

Подмладак Црвеног крста 

 

 

 

 

 

-организовање хуманитарних акција, 

предавања, радионица 

(„Један пакетић-много љубави“, 

„Крв живот значи“) 
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 са циљем промоције здравих стилова 

живота и развијања свести и културе 

добровољног давалаштва међу младима 

 

Зидне новине, плакати, изложбе -постављање различитих паноа на задате 

теме 

 

 

 

 

 

 

Интернет презентација школе -редовно ажурирање сајта 

-сарадња са одељењским старешинама и 

руководиоцима секција 

-промовисање савремене, ефикасне и 

квалитетне наставе, као и ваннаставне 

активности 

-презентовање јавности резултата примене 

нових метода 

 

 

Општинска, окружна и републичка 

такмичења 

 

-афирмација ученика и школе на основу 

постигнутих резултата 

Учешће на спортским такмичењима 

 

-афирмација ученика и школе на основу 

постигнутих резултата 

 

Учешће на кросу у организацији РТС 

 

-избор ученика 

-припрема за крос 

Израда флајера, постера, памфлета 

 

-израда поводом одређених активности на 

нивоу школе 

 

Сарадња са медијским кућама 

 

-афирмисање школе кроз сарадњу са 

локалним медијским кућама 

-промовисање стваралаштва ученика 

-промовисање успеха и рада ученика 
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Сарадња са локалном заједницом 

 

-афирмисање школе кроз сарадњу са 

представницима и институцијама у 

локалној заједници 

-осмишљавање активности Тима за 

сарадњу са друштвеном средином 

 

Публиковање дечјих радова -афирмисање школе кроз сарадњу са 

издавачким кућама, 

факултетима 

-промоција стваралаштва ученика 

 

 

Пројекат „Нушићев вашар“ 

 

 

-сарадња са локалном заједницом 

-сарадња са родитељима Школе 

 

 

20.3.ПРОГРАМ САРАДЊЕ ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ СА 
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

 

Активности 

 

Период реализације 

 Договор са предшколским 

установама о сарадњи 

 Организација Спортског дана и 

Великог часа цртања у ОШ 

„Бранислав Нушић“ 

Септембар 

Реализација манифестације „Нушићев 

вашар“ 

 

Октобар 

Организација Спортских игара на снегу 

или у фискултурној сали 

Новембар/децембар 

Реализација манифестације 

"Новогодишњи маскембал" 

 

Децембар 

Посете предшколским установама-

припремне групе 

Март/април 

Извођење приредбе „Садашњи прваци, 

будућим првацима“  

Март/април 

Извођење радионица на одређену тему, на 

предлог васпитача предшколске групе 
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Радионице: 

- музичка радионица 

- ликовна радионица 

- спорт и игре у фискултурној сали 

- чувари природе 

- народна традиција 

- рука у тесту 

- од играчке до рачунара 

- енглески језик 

- француски језик 

- грађанско васпитање 

- веронаука 

 

 

 

 

Април/мај 

 

 

 

 

21.  СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ШКОЛСКЕ 
2021/22. ГОДИНЕ 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ  2021/22.  ГОДИНЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“,БЕОГРАД 
                                          

                                                                                             

                          1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

З.Цветановић, С.Копривица, 

Д.Килибарда 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 

ПРВИ РАЗРЕД:Буквар, Наставни 

листови уз Буквар, Словарица уз 

Буквар, Читанка са основама 

писмености); ћирилица 

БИГЗ школство доо 

                       

 

                         2.СВЕТ ОКО НАС 

АУТОР УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

Ивана Јухас СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник 

за први разред основне школе 

ЕДУКА 

 

                          3.МУЗИЧКА КУЛТУРА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Мирјана Смрекар-Станковић, 

Соња Цветковић 

МУЗИЧКА СЛИКОВНИЦА, 

Музичка култура за први разред 

основне школе 

 

ЕДУКА 

 

                          4.МАТЕМАТИКА 
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АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Ивана Јухас Уџбеник са радним 

листовима: Математика 1а и 

1б 

ЕДУКА 

           

 

 

5.СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Michel Smart Junior 1, енглески језик 

за први разред основне школе 

Data Status+ 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22.  ГОДИНЕ 
 

                                1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР-шифра 

УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Марела Манојловић, Снежана 

Бубановић 

Читанка  ЕДУКА 

Ивана Јухас, Моња Јовић Поуке о језику ЕДУКА 

 

Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић 

Латиница, уџбеник ЕДУКА 

Марела Манојловић, Снежана 

Бубановић 

Радна свеска из српског језика ЕДУКА 

 

                                  2.СВЕТ ОКО НАС 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

  

Марела Манојловић, Бранкица 

Ђурић 

Свет око нас 2а и Свет око нас 

2б 

ЕДУКА 

 Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић 

 

Свет око нас 2 –контролни 

задаци 

ЕДУКА 

                            

                                3.МУЗИЧКА КУЛТУРА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Мирјана Смрекар,Соња 

Цветковић 

Музичка сликовница ЕДУКА 

 

 

                                4.МАТЕМАТИКА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Ивана Јухас 

 

Математика 2а и Математика 

2б-Уџбеник 

ЕДУКА 

Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић 

Математика 2- контролни 

задаци 

ЕДУКА 
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                               5.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

 

H.Q.Mitchell 

Smart Junior 2 Data Status 

        

        

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22.  ГОДИНЕ 
 

                                1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР-шифра 

УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Моња Јовић 

Иван Јовић 

Читанка 3 EДУКА 

Весна Дрезгић, Ана Икер Поуке о језику, Уџбеник ЕДУКА 

Ивана Јухас 

Моња Јовић 

Радна свеска за трећи разред ЕДУКА 

                        

                                  2.ПРИРОДА И ДРУШТВО 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

  

Марела Манојловић 

Бранкица Ђурић 

Природа и дрруштво 3- 

уџбеник  

ЕДУКА 

 Марела Манојловић 

Бранкица Ђурић 

 

Природа и дрруштво 3- радна 

свеска 

ЕДУКА 

                            

                                3.МУЗИЧКА КУЛТУРА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Мирјана Смрекар Станковић 

Соња Цветковић 

Музичка слагалица- уџбеник за 

3. разред 

ЕДУКА 

 

 

                                4.МАТЕМАТИКА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Софија Зарупски 

Бошко Влаховић 

Математика 3а и Математика 

3б-уџбеник радног карактера 

ЕДУКА 

 
МУДРИЦА-збирка задатака са 

контролним вежбама 

ЕДУКА 

 

                               5.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Michel Smart Junior 3 +радна свеска Data Status 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ ШКОЛСКЕ 2021/22.  

ГОДИНЕ                           

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР 

УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Моња Јовић,Иван Јовић Читанка 4 Едука 

Ивана Јухас,Јасмина 

Игњатовић 

Српски језик, Поуке о језику Едука 

Ивана Јухас,Јасмина 

Игњатовић 

Радна свеска из српског језика Едука 

 

2.ПРИРОДА И ДРУШТВО 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Зорица Веиновић,Вера 

Матановић, Владимир Бокић 

Природа и друштво 4 а и 

Природа и друштво 4б-

Уџбеник 

Едука 

 

3.МУЗИЧКА КУЛТУРА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Мирјана Смрекар 

Станковић,Соња Цветковић 

Музичка култура „У свету 

мелодија и стихова“ Уџбеник 

са ЦД-ом 

Едука 

 

 

4.МАТЕМАТИКА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Софија Зарупски Математика 4а и Математика 

4б -Уџбеник 

Едука 

 

5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Michel Smart Junior 4+ радна свеска Data Status 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ  2021/22.  ГОДИНЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“,БЕОГРАД 
 

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

1.Моња Јовић,Јелена Журић 

2.Јелена Журић,мр Јелена 

Ангеловкси 

1.ЧИТАНКА за пети разред 

2. ЖУБОР ЈЕЗИКА, српски језик и 

језичка култура за пети разред 

ЕДУКА 

650-02-00087/2018-07 

Од 27.04.2018. 
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2.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

Катрин Фарве, Силви Шмит NOUVEAU PIXEL 1 –

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК за пети 

разред уџбенил+ радна свеска 

DATA STATUS 

 

3.МУЗИЧКА КУЛТУРA 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Маја Обрадовић МУЗИЧКА КУЛТУРА за пети 

рауред 

БИГЗ школство 

 

650-02-00155/2018-07 

Од 27.04.2018. 

 

4.МАТЕМАТИКА 

АУТОР УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

Владимир Стојановић 

 

Владимир Стојановић 

Гордана Поповић 

Никола Вигњевић 

 

1. МАТЕМАТИКА-

Уџбеник за пети 

разред 

2. МАТЕМАТИКА-збирка 

задатака за пети 

разред 

МАТЕМАТИСКОП 

650-0200128/2018-07 

Од 27.04.2018. 

 

 

 

5.СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Michel, 

Мариелени Малкогиани 

TO THE TOP  plus 1 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК уџбеник+ 

радна свеска 

Data Status 

7.ИСТОРИЈА 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Александра Смирнов-Бркић ИСТОРИЈА-убеник са одабраним 

историјиским изворима за пети 

разред 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 

 

650-02-00040/2018-07 

Од 25.04.2018. 

 

8.ГЕОГРАФИЈА 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Марко Јоксимовић ГЕОГРАФИЈА 5, уџбеник за пети 

разред 

НОВИ ЛОГОС 

 

650-02-00122/2018-07 

Од 27.04.2018. 

 

9.БИОЛОГИЈА 
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АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Др Тијана Прибићевић 

Др Тома Миљановић 

Славица Нинковић 

Мр Весна Миливојевић 

БИОЛОГИЈА 5, за пети разред ГЕРУНДИЈУМ 

 

650-02-00159/2018-07 

Од 27.04.2018. 

 

10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, за 

пети разред 

ЕДУКА 

 

650-02-00065/2018-07 

Од 25.04.2018. 

 

11.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Катарина Алексић 

Катарина Вељковић 

Милош Бајчетић 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАСРТВО са дигиталним 

материјалима на ЦД-у за пети 

разред 

ЕДУКА 

 

650-02-00086/2018-07 

Од 25.04.2018. 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ  2021/22.  ГОДИНЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“,БЕОГРАД 
                                          

                                                                                             

                          1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

1.Јелена Журић 

 

    2.Јелена Журић и Јелена          

Ангеловски 

    

1.ЧИТАНКА: „У трагању за 

плавом звездом“ 

2. Граматика:“Говор и језик – 

Српски језик и језичка култура“ 

ЕДУКА 

. 

                       

 

                         2.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

Sylvie Schmitt NOUVEAU PIXEL 2 –

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК за 

шести разред 

DATA STATUS 

 

 

Stephanie Callet 

 

NOUVEAU PIXEL 2 –

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК –радна 

свеска 

DATA STATUS 

 

 

                          3.МУЗИЧКА КУЛТУРA 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Александра Паладин 

Драгана Михајловић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 за шести 

разред 

НОВИ ЛОГОС 



231 

 

 

                          4.МАТЕМАТИКА 

АУТОР УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗДАВАЧ 

Владимир Стојановић 

 

Владимир Стојановић 

Гордана Поповић 

Никола Вигњевић 

 

3. МАТЕМАТИКА-

Уџбеник за шести 

разред 

4. МАТЕМАТИКА-збирка 

задатака за шести 

разред 

МАТЕМАТИСКОП 

. 

           

 

5.СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Michel,  TO THE TOP PLUS  2 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за шести 

разред уџбеник+радна свеска 

Data Status 

 

 

 

 

7.ИСТОРИЈА 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Раде Михаљчић ИСТОРИЈА-убеник са одабраним 

историјиским изворима за шести 

разред 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 

 

 

 

 

8.ГЕОГРАФИЈА 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Снежана Вујадиновић 

Рајко Голић 

Дејан Шабић 

ГЕОГРАФИЈА , уџбеник за шести 

разред 

НОВИ ЛОГОС 

 

 

 

9.БИОЛОГИЈА 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Др Тијана Прибићевић 

Др Томка Миљановић 

Тихомир Лазаревић 

Весна Миливојевић 

БИОЛОГИЈА , за шести разред ГЕРУНДИЈУМ 

 

. 
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10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

ЕДУКА 

 

 

 

11.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Катарина Алексић 

Катарина Вељковић 

Милош Бајчетић 

Дарко Крсмановић 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАСРТВО са дигиталним 

материјалима на ЦД-у за шести 

разред 

ЕДУКА 

 

 

 
 

 

 

 

12. ФИЗИКА 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Марина Радивојевић 1. Физика 6, уџбеник за 

шести разред 

2. Физика 6, збирка задатака 

са лабораторијским 

вежбама за шести разред 

КЛЕТ 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ ШКОЛСКЕ 2021/22.  

ГОДИНЕ 
 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР 

УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Влаховић Ј. И Влаховић Г. Граматика Едука 

Гордана Влаховић 

Јагош Влаховић 

Читанка за седми разред 

основне школе 

Едука 

Јелена Журић 

Јелена Ангеловски 

Драгана Цуцић 

Радна свеска за седми разред 

основне школе 

Едука 

2.МАТЕМАТИКА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Владимир Стојановић Математика-уџбеник  Математископ 

 

Владимир Стојановић 

Гордана Поповић 

Никола Вигњевић 

Збирка задатака из математике Математископ 
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Наташа Алимпић 

3.МУЗИЧКА КУЛТУРА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Александра Паладин 

Драгана Михајловић Бокан 

Музичка култура 7 Логос 

4.БИОЛОГИЈА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Весна Миливојевић 

Томка Миљановић 

Тихомир Лазаревић 

Тијана Прибичевић 

Биологија за седми разред 

основне школе 

Герундијум 

5. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Катрин Фарве, Силви 

Шмит 

PIXEL NOUVEAU 3 - уџбеник Data Status 

Катрин Фарве, Силви 

Шмит 

PIXEL NOUVEAU 3 – радна 

свеска 

Data Status 

6.ИСТОРИЈА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Драгомир Бонџић 

Коста Николић 

Историја за седми разред 

Уџбеник 

Завод за уџбенике 

7. ГЕОГРАФИЈА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Дејан Шабић, Снежана 

Вујадиновић 

Географија за 7. разред Нови Логос 

 

 

 

 

8.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Иван Ђисалов 

Дијана Каруовић 

Иван Палинкаш 

Техника и технологија-уџбеник  Нови Логос 

                           

 

 

 

 

9. ХЕМИЈА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Јасна Адамов 

Наталија Макивић 

Станислава Олић Нинковић 

Хемија за 7. Разред –уџбеник+ 

Лабораторијске вежбе 

Герундијум 
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10.ФИЗИКА 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

К.Стевановић,М.Крнета Физика 7.уџбеник+цд БИГЗ 

К.Стевановић,М.Крнета,Р.Тошовић Физика 7. збирка задатака БИГЗ 

  

 

                

 

11.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Mitchell, Marileni 

Malkogianni 

ТО ТHE TOP PLUS 3 

УЏБЕНИК+РАДНА СВЕСКА 

DATA STATUS 

12.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Катарина Алексић 

Катарина Вељковић 

Милош Бајчетић 

Дарко Крсмановић 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАСРТВО са дигиталним 

материјалима на ЦД-у за седми 

разред 

ЕДУКА 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22.  ГОДИНЕ 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

АУТОР 

УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Јелена Журић Граматика Едука 

Јелена Журић, Моња Јовић Читанка Едука 

Јелена Журић Радна свеска Едука 

                              

2. МАТЕМАТИКА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Владимир Стојановић Математика-уџбеник  Математископ 

 

Владимир 

Стојановић,Милијана 

Ковачевић, Никола Вигњевић 

Збирка задатака из математике Математископ 

                           

3. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Јасмина Чолић,Александра 

Хаџи-Ђорђевић 

Музичка култура 8 Вулкан знање 

                          

4. БИОЛОГИЈА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Томка Миљановић 

Весна Миливојевић 

Биологија за осми разред 

основне школе 

Герундијум 
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Оливера Бјелић Чабрило 

Тихомир Лазаревић 

                         

5. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Anne CeciLe COUDERC  Nouveau Pixel 4 -4 -уџбеник  DATA Status 

Anne CeciLe COUDERC Nouveau Pixel 4 радна свеска DATA Status 

                       

6. ИСТОРИЈА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Драгомир Бонџић 

Коста Николић 

Историја за 8. разред са 

одабраним историјским 

изворима 

Завод за уџбенике 

   

           

7. ГЕОГРАФИЈА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Кристина Ђорђевић Географија за 8.разред  Едука 

              

 

8.ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Зоран Лапчевић Техника и технологија Едука 

                         

9. ХЕМИЈА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Јасна Адамов, Наталија 

Макивић,Станислав Олић 

Нинковић 

Хемија 8-уџбеник Герундијум 

Јасна Адамов, Наталија 

Макивић,Станислав Олић 

Нинковић 

Лабораторијске вежбе са 

задацима из хемије 

Герундијум 

                    

10. ФИЗИКА 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

Јелена Радовановић 

Владан Младеновић 

Физика уџбеник ЗА 8. разред БИГЗ Школство 

Јелена Радовановић 

Владан Младеновић 

Физика 8 Збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за 8. 

разред 

БИГЗ Школство 
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11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

К.Алексић, К. Вељковић Информатика и рачунарство ЕДУКА 

 

12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

АУТОР УЏБЕНИК-ПРИРУЧНИК ИЗДАВАЧ 

H.Q.Mitchell, Marileni 

Malkogiani 

Get to the Top 4 plus 

Уџбеник+радна свеска 

Data status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  ПЛAН ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

Елементи 

структуре 

Годишњег 

програма рада 

школе 

Подручја и активности праћења 

и евалуације 

Носиоци 

активности 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

 1. УВОД  Реализација приоритетних 

задатака из акционог плана 

за школску 2018/19.годину 

Директор 

Помоћник 

директора 

Стручни актив 

за развојно 

планирање Н
о
в
ем

б
ар

 

Ф
еб

р
у
ар

 

Ју
н

и
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2.ПОЛАЗНЕ 

ОСНОВЕ 

 Да ли је Годишњи план у 

складу са Школским 

развојним 

планом,школским 

програмима и са 

програмом образовања и 

васпитања 

Школски одбор 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

С
еп

те
м

б
ар

 

3.УСЛОВИ РАДА  Да ли су услови рада 

Школе наведени у 

Годишњем плану у у 

складу са прописима и 

нормативима 

Школски одбор 

Директор 

Секретар 

С
еп

те
м

б
ар

 

4.ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА 

 Однос планираних и 

реализованих активности 

непосредног рада са 

ученицима 

 Усклађеност школских 

активности са прописаним 

календаром  

 Праћење реализације 

значајних школских 

активности  

 

Стручни 

сарадници 

Директор 

Т
р
о
м

ес
еч

н
и

 и
зв

еш
та

ји
 

5.ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

ОРГАНА 

УСТАНОВЕ 

 Вођење евиденције о 

реализацији планираних 

активности 

 Записници о раду органа 

установе 

Руководиоци 

стручних већа 

Директор 

Стручни 

сарадници Т
о
к
о
м

 

ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 
6.ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 Извештаји стручних 

сарадника 

 Документација о 

појединим сегментима рада 

стручних сарадника 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Т
о
к
о
м

 

ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 

7.ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

ОДЕЉЕЊСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 Записници и евиденција о 

реализованим часовима 

одељењских заједница 

 Посета часовима 

одељењских заједница 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Директор А
н

ал
и

за
 р

ад
а 

н
а 

к
р
ај

у
 

п
о
л
у
го

д
и

ш
та
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8.ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 Посете часовима 

ваннаставних активности 

 Евиденција у дневницима 

рада 

 Резултати ученика на 

такмичењима 

 Извештаји о реализованим 

екскурзијама 

Директор 

Руководиоци 

стручних већа 

Стручни 

сарадници 

Вође пута 

Т
о
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

9.ПОСЕБНИ 

ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 Евиденција и извештаји о 

реализацији планираних 

активности 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Т
о

к
о
м

 г
о
д

и
н

е 

10.ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

УНАПРЕЂИВАЊА 

ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 Посете огледним часовима 

 Јавни часови 

 Евиденција и извештаји о 

посећеним семинарима 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Руководиоци 

стручних већа Т
о
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 

11.ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

САРАДЊЕ СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 Вођење евиденције о 

реализованим 

активностима 

 Анализа и процена ефеката 

сарадње на плану 

унапређења рада Школе – 

полугодишњи извештаји 

Директор 

Школски одбор 

А
н

ал
и

за
 н

а 
к
р
ај

у
 

п
о
л
у
го

д
и

ш
та

 

 

 

 

 

 

 

 

 


