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План ИОП тима 

координатор Јасмина Богојевић 

Садржај 

активности 

Циљеви Време  Носиоци 

активности 

Евалуација  Критерију

ми успеха 

1. Упознавање 

чланова тима са 

планом рада за 

школску 2015/16. 

годину 

Пружање 

неопходне 

додатне 

подршке 

ученицима у 

раду  

Септембар, 

2015.  

Наставници 

који раде по 

ИОП-у  

координатор 

тима 

 

стручни 

сарадници 

Урађени 

ИОП-ови и 

усклађени са 

потребама 

ученика 

Сви 

идентификова

ни ученици 

раде по ИОП-

у 

Планирање и израда 

ИОП-а за 

идентификоване ученике 

у школе  

Предлози, идеје, 

информације , дискусије 

2. Информација о 

постигнућима 

ученика који раде 

по ИОП-у, 

оцењивање 

ученика, размена 

искустава, 

ревизија ИОП-а 

Праћење 

напредовања 

успеха 

ученика који 

раде по ИОП-

у 

Децембар, 

2015.  

Наставници  

координатор 

тима 

стручни 

сарадници 

Процена 

остварених 

постигнућа 

ученика који 

раде по ИОП-

у 

Сви ученици 

који раде по 

ИОП-у су 

напредовали  

3. Информација 

предметних 

наставника о 

остварених 

циљевима и 

исходима 

предвиђених 

измењеним ИОП-

ом, анализа на 

крају првог 

полугодишта 

Информација о сарадњи 

са родитељима ученика 

који раде по ИОП-у и 

другим институцијама, 

размена искустава, 

дискусија 

Ученици који 

раде по ИОП-

у напредују у 

складу са 

својим 

могућностима 

Фебруар-март,  

2016. 

Наставници  

координатор 

тима 

стручни 

сарадници 

Процена 

остварености 

измењених 

стандарда 

постигнућа 

ученика који 

раде по ИОП-

у на крају 

првог 

полугодишта 

Сви ученици 

који раде по 

ИОП-у 

остварили су 

планиране 

(измењене) 

стандарде 

постигнућа на 

крају првог 

полугодишта 
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4. Информисање 

чланова тима о 

реализованим 

плановима по 

ИОП-у и 

оствареним 

исходима и 

циљевима 

предвиђених 

измењених ИОП-

ом на крају 

школске године 

Ученици 

напредују у 

складу са 

својим 

могућностима 

Јун, 2016.  Наставници 

Стручни 

сарадници 

Процена 

остварености 

измењених 

стандарда 

постигнућа 

ученика који 

раде по ИОП-

у на крају 

школске 

године 

Сви ученици 

који раде по 

ИОП-у 

остварили су 

планиране 

(измењене) 

стандарде 

постигнућа на 

крају школске 

године 

Договор о изради тестова 

знања за завршни испит 

по ИОП-у, предлози, 

дискусије, оцењивање 

ученика по ИОП-у, 

евалуација ИОП-а, 

евиденција и извештај о 

раду тима 



 

160 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОСЛАВУ СВЕТОГ САВЕ 

 

Општи циљ: организовање прославе школске славе Светог Саве и 

Светосавске академије. Ширење хришћанског  

етоса и едуковање ђака кроз приредбу. 

   

Специфични циљеви: 

   1.  едукација кроз припрему приредбе (хришћански етос и 

национална историја) 

   2. едукација кроз приредбу (хришћанске врлине и национална 

историја) 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Анализа извештаја о прослави Светог 

Саве претходне године. Анализа рада 

тима у протеклој години. Договор о 

активностима за текућу годину. 

- презентовање 

- разговор 

- договор 

- анализа 

- закључивање 

- Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 

 

ОКТОБАР 

 

Предлог сценарија за светосавску 

приредбу у текућо школској години. 

Договор и усаглашавање драмског и 

музичког текста. Договор о дужностима 

по члановима тима 

- разговор 

- договор 

- предлагање 

- усвајање 

- закључивање 

- Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 

 

НОВЕМБАР 

 

Прилагање текстаулних сценарија. 

Договор и усвајање сценариј светосавске 

академије. Договор и усвајање музичког 

дела сценарија. Распоређивање 

дужности чланова тима. Избор деце за 

учествовање у представи. 

- разговор 

- договор 

- предлагање 

- анализа текстуалних 

сценаријских садржаја 

- усвајање 

- закључивање 

- Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Избор деце и припремање светосавске 

приредбе. Анализа успеха припремања. 

Генерална проба пред распуст. 

Одређивање особа за прикупљање 

костимографије и других детаља 

потребних за сцену. 

- разговор 

- договор 

- анализа 

- закључивање 

- Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 
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ЈАНУАР 

 

Рад са ђацима и проба. Генерална проба 

и припрема сцене. Сарадња са Црквом, 

позивање свештеника и других чланова 

Цркве. Организовање приредбе и 

светосавске свечаности. 

- разговор 

- договор 

- анализа 

- усвајање 

- закључивање 

- Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

 

Похваљивање и по могућности 

награђивање учесника Светосавске 

академије. 

- разговор 

- договор 

- предлагање 

- усвајање 

- закључивање 

- Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

 

Анализа успеха приредбе. Састављање 

извештаја и прилагање педагошкој 

служби школе. 

 - Тим за прославу 

Светог Саве 

- Актив вероучитеља 

 

 

Координатор тима : 

Саво Лазић 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 
 

 

 

 

 

 

                                             Годишњи план рада – луткарско позориште 

                                             ИО Мишар – координатор Наташа Јовановић 

 
 

     АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са 

луткарском 

уметношћу и  

заједничко 

планирање рада 

Септембар Састанак Координатор,ученици 

Избор представа и 

подела улога 

Октобар Састанак 

 

Координатор,ученици 

 

 

 

Израда лутака и 

сценографије 

Октобар,новембар, 

Децембар 

Сарадња са 

родитељима 

 

 

Координатор,родитељи, 

ученици 

Избор ученика за 

фолклорну групу 

 

 

Октобар Провера  Координатор, ученици 

Избор музике и 

израда кореографије 

Новембар Усаглашавање 

ритма и покрета 

 

 

Координатор , ученици 

Пробе и увежбавање  током првог и 

другог полугодишта 

Постављање 

представе на 

позорницу 

 

 

Координатор,ученици 

Извођење представа децембар,март,мај Јавни наступ Ученици 

 

 

Евалуација,праћење Јун Анализа 

остварености 

постављених 

циљева 

Координатор 
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ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА 

3.КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Подручја вредновања:    3.1.Успех ученика показује да су остварени образовни  стандарди 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

 

      А к т и в н о с т и 

Одговорни за 

реализовање 

активности 

Остали 

учесници 

Време 

реализације 

Инструменти, 

извори, Облик 

рада 

Информисање Наставничког 

већа о изабраној области за 

самовредновање, 

образложење 

Снежана 

Мраовић 

Чланови 

Наставничког 

већа 

15.9.2015. Извештај о 

вредновању свих 

седам кључних 

области 

 презентација 

Упознавање чланова тима са 

подручјима вредновања, 

показатељима, нивоима и 

инструментима. Предлог 

плана самовредновања, 

дискусија, сугестије и подела 

задужења 

Снежана 

Мраовић 

Чланови тима за 

самовредновање 

13.10.2015 Извештај... 

Листа показатеља 

Приручник ѕа 

самовредновање 

Договор 

Дискусија 

Анализа 

 

3.1Подручје:  

1. Праћење успеха 

ученика на сваком 

класификационом 

периоду  

 

 

 

 Јасмина 

Богојевић 

     

разредне 

старешине 

новембар 2015. 

јануар 2016. 

април 2016. 

јун 2016. 

 

Листе у којима 

разредне старешине 

прате успех 

Педагошка 

документација 

наставника о 

напредовању 

ученика из 

појединачних 

предмета 

Збирна листа  

2. Праћење остварености 

образовних стандарда 

на завршном испиту 

/пробном и главном/ 

 

Наталија Бајић разредне 

старешине осмог 

разреда 

 

мај и 

јун 2016. 

резултати оба испита 

образовни стандарди 
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3. Праћење усклађености 

школских оцена и 

резултата на завршном 

испиту 

/пробни и главни/ 

Светлана Тошић разредне 

старешине осмог 

разреда 

мај и јун 2016. Дневници образовно 

васпитног рада 

Педагошка 

документација 

наставника 

4. Праћење показатеља – 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у образовању 

остварујупостигнућа са 

индивидуалним 

циљевима учења 

прилагођеним 

образовним 

стандардима 

Јасмина 

Богојевић 

Тим за ИОП 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Током школске 

године на основу 

плана ИОП-а 

ИОП2 и 3 

Педагошка 

документација 

наставника 

појединих предмета 

3.2. подручје  

   1.   Допунска настава : 

- евиденција и бројно стање  

 - редовност похађања 

/мотивација/ 

- узроци изостајања 

-праћење напредовања 

- вредности ученика 

-утврђивање броја ученика 

који похађају приватне часове  

Од 1.-4, раз 

Дејан Макевић 

Драгица Ћосић 

 

Од 5.-8. Разреда 

Милена Мирчић 

Јелена Бурсаћ 

Ј. Богојевић 

С.Мраовић 

Предметни 

наставници 

Током школске 

године 

- према плану 

посете часовима 

допунске наставе 

од стране 

стручних 

сарадника 

Планови допунске 

наставе 

Припреме 

наставника 

Упитник за 

наставнике 

Упитник за ученике 

Интервјуи са 

наставницима 

Листе са посете 

часовима 

2. Додатна настава 

- мотивација ученика 

- вредности ученика 

Светлана 

Смиљанић 

Предметни 

наставници 

Март 2016. Упитник за ученике 

    3. Утврђивање броја 

ученика који    похађају 

приватне часове са мотивима 

за такав облик рада 

Миланко 

Бошковић 

Одељењске 

старешине 

Мај 2016. Упитник за ученике 

 

5. Процена учешћа 

родитеља у пружању 

додатне помоћи 

ученицима /сарадња 

родитеља и школе/ 

Снежана 

Мраовић 

Одељењске 

старешине 

јануар и јун 2016. Упитник за родитеље 

Интервју са 

родитељима ученика 

који имају 

непрелазне оцене 

током године 

Анализа добијених 

резултата и издвајање 

приоритета 

 

Снежана 

Мраовић 

Чланови тима Јун 2016. Прикупљени и 

статистички 

обрађени  материјал 
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Извештавања о току и 

резултатима 

самовредновања 

 

Снежана 

Мраовић 

Јасмина 

Богојевић 

Чланови тима Децембар, март, 

јун, август 

Планирани 

материјал 

 

Изрда извештаја  о 

реализованом процесу 

самовредновања у школи 

Снежана 

Мраовић 

Чланови тима јун Појединачни 

извештаји чланова 

тима 

 

Израда плана акције на 

основу издвојених 

приоритета 

Снежана 

Мраовић 

Чланови тима август Издвојени 

приоритети, договор 

 

Избор нове области 

самовредновања и 

евалуација рада тима 

 

Јасмина 

Богојевић 

Светлана 

Смиљанић 

 

Чланови тима 

 

Јул, август 

септембар 

 

Резултати 

самовредновања 

-евалуациони лист 
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План рада Стручног  актива за развој Школског програма 

 

БРОЈ АКТИВНОСТ 
Време 

реализације 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

1. 

Усвајање Плана рада 

Стручногактива и 

новогшколскогпрограмаза

нареднипериод, 

анализасадржаја и 

уочавањеспњцифичности 

август 

Снежана Мраовић, ЈасминаБогојевић 

Катарина Гајић, Оливера Живанови 

Вера Милићевић,Рада Гајић 

Светлана Тошић, Драгољуб Арсеновић 

Милена Мирчић  

2. 

Реализација корелације у 

појединим областима 

Пано - презентације 

 ( интегративни приступ ) 

− гост Бојан Бојић 

Фебруар 

Снежана Мраовић,  Јасмина Богојевић 

Катарина Гајић, Оливера Живановић 

Вера Милићевић, Светлана Тошић, 

Драгољуб Арсеновић 

Милена Мирчић,Рада Гајић 

3. 

Годишња анализа рада 

Предлози за унапређење 

рада стручног актива за 

развој школског програма 

 

јун 

Снежана Мраовић,  Јасмина Богојевић 

Катарина Гајић,  Оливера Живановић 

Вера Милићевић, Рада Гајић, Светлана 

Тошић, Драгољуб Арсеновић 

Милена Мирчић 

 

  



 

167 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Број  Активност  Циљеви  Време 

реализације  

Носилац 

активности  

Евалуација  Критеријум 

успеха  

1. Упознавање чланова тима са 

предлогом избора 

приоритета за наредне три 

године (предлози, идеје, 

сугестије и подела задужења 

за нови развојни план) 

Информисање 

чланова тима, 

стручних органа 

и органа 

управљања у 

школи 

Септембар, 2015. Координатор 

тима 

Увид у 

планиране 

програмске 

активности 

 

2. Извештај чланова тима и 

координатора о 

реализованим активностима 

у оквиру планираних 

садржаја Развојног плана 

Реализација 

програмских 

садржаја 

Јануар, фебруар, 

2016.  

Координатор 

тима и чланови 

тима 

Појединачни 

извештаји  

80% планираних 

садржаја за овај 

период 

реализовано 

3. Праћење реализације 

планираних активности у 

оквиру изабраних 

приоритета 

Уочени проблеми и тешкоће, 

предлози мера 

Предузимање 

одређених 

активности у 

циљу 

унапређивања 

рада 

Април, 2016. Коодинатор тима Интервју са 

члановима тима 

Већина чланова 

тима успешно 

реализује 

планиране 

активности 

4. Извештај координатора тима 

о реализованим 

активностима у оквиру 

Развојног плана и изабраних 

приоритета за прву годину 

Информисање 

чланова тима о 

реализацији 

развојног плана 

Август, 2016.  Коодинатор тима Извештаји 

чланова тима 

90% планираних 

садржаја за овај 

период 

реализовано 
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План рада тима за појачани васпитно-дисциплински рад са ученицима    -   Руководилац:Мирјана Ракић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај реализованих активности у току 

године 

Носилац 

активности 

Време реализације Сати Напомена: 

Није реализовано 

Напомена: 

Реализовано нешто 

друго 

Упознавање Наставничког већа,Савета 

родитеља,Школског одбора са планом рада 

овог тима 

Кординатор 

Педагог 

Септембар /   

Идентификација ученика који су остварили 

услов за појачани васпитни рад 

Разредне 

старешине 

У току школке 

године 

/   

Саветодавни рад са ученицима који су 

остварили услов за појачани васпитни рад 

Педагог 

Психолог 

У току школске 

године 

/   

Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

ученика који су испунили услов за појачани 

васпитни рад 

Педагог 

Психолог 

У току школске 

године 

/   

Упознавање Ученичког парламента са 

радом овог тима,чланови Парламента дају 

своје предлоге за решавање појединих 

дисциплинских проблема 

Педагог 

Психолог 

Кординатор 

У току школске 

године 

/   

Евалуација рада тима,сумирање података за 

текућу школску годину и упоређивање са 

коначним стањем из претходне школске године 

Педагог 

Психолог 

Кординатор 

Мај /   
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План рада тима:  Дечја недеља                     Координатор: Марица Пријовић 

 

 

 

 

 

Активност Циљеви Време реализације Носилац активности Евалуација Критеријум успеха Сати 

 

Дечја недеља 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- према задатој 

теми 

Министарства 

просветепратеће 

активности: 

музичке, 

ликовне, 

професионална 

оријензаација, 

радионице,  

информатички 

конкурси, 

трибине, спорт,... 

 

 

 

октобар 2015. 

 

- Марица Пријовић 

- Љубица Максимовић 

- Ивана Смиљанић 

- Ана Ивковић 

- Катарина Перић 

- Катарина Гајић 

- Светлана Тошић 

и гости школе 

 

анкета  

(успех 

реализације 

активности у 

једној реченици; 

анкета се 

спроводи међу 

ученицима, 

родитељима и 

присутним 

наставницима) 

 

све активности 

пропраћене у 

јавним медијима 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА МУЗЕЈОМ И ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ 

 

КООРДИНАТОР: Јелена Јеврић 

 

Бр. Активност Циљеви 

Време 

реализације 

Носилац 

активности 
Евалуација 

Критеријум 

успеха 
Сати 

1.  

Посета 

Међуопштинском 

историјском архиву 

Шабац 

Упознавање ученика са 

значајем архива као 

установе и значајем 

архивске грађе за 

културно и историјско 

наслеђе завичаја 

Током 

школске 

године 

Наставници историје: 

Јелна Јеврић, Гордана 

Милошевић и Ивана 

Павловић 

ученици 5, 6, 7. и 8. 

разреда 

Интервју  

Очекује се да ће 

се 90% ученика 

позитивно 

изјаснити 

Радионица у 

трајању 1 

школ. часа 

2.  

Јавни час у 

Међуопштинском 

историјском архиву 

Шабац 

Обележавање државног 

празника Дан примирја 

у Првом светском рату 

Новембар 

2015. године 

Наставница историје 

Јелена Јеврић и 

ученици 6, 7. и 8. 

разреда 

Интервју  

Очекује се да ће 

се 90% ученика 

позитивно 

изјаснити 

Предавање у 

трајању 1 

школ. часа 

3.  

Јавни час у 

Међуопштинском 

историјском архиву 

Шабац 

Обележавање 200 

година од доласка 

Јеврема Обреновића у 

Шабац 

Март 2016. 

године 

Наставница историје 

Јелена Јеврић и 

ученици 6, 7. и 8. 

разреда 

Интервју  

Очекује се да ће 

се 90% ученика 

позитивно 

изјаснити 

Предавање у 

трајању 1 

школ. часа 
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4.  

Посета Народном 

музеју Шабац 

 

Упознавање са 

завичајном историјом 

Током 

школске 

године 

Наставници историје: 

Јелна Јеврић, Гордана 

Милошевић и Ивана 

Павловић 

ученици 5, 6, 7. и 8. 

разреда 

Интервју  

Очекује се да ће 

се 90% ученика 

позитивно 

изјаснити 

Радионица у 

трајању 1 

школ. часа 

5.  

Обилазак 

манифестација које се у 

граду спремају за Ноћ 

музеја 

 

Мотивисање ученика 

да узимају учешће у 

културним 

дешавањима свога 

града 

Мај 2016. 

године 

Чланови Тима за 

сарадњу школе са 

културним 

установама; ученци 

од 5. до 8. разреда 

Анкета 

Очекује се да ће 

се 80% ученика 

позитивно 

изјаснити 

Више сати 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ  КООРДИНАТОР: ЈАСМИНА БОГОЈЕВИЋ 

Број Активност Циљеви Време 

реализације 

Носилац 

активности  

Евалуација Критеријум 

успеха 

Сати 

 

 

1. 

Акција ''Безбедност деце у 

саобраћају'', сарадња са ПУ 

Шабац, едукативни час за 

ученике првог разреда  

(матична школа) 

Стицње знања 

потребних за 

сопствену 

безбедност 

Септембар, 

2015. 

Представници 

ЦК и ПУ 

Шабац 

Интервју са ученицима Сви ученици 

обучени 

 

 

 

 

2. 

Сарадња чланова тима са 

наставницима и разредним 

старешинама везано за 

обезбеђивање материјално 

угрожених ученика (бесплатна 

ужина, гардероба, књиге – на 

нивоу одељења и школе)  

Акција – чувам књигу за млађег 

друга 

Омогућити 

сваком детету да 

буде задовољно 

Октобар, 

2015. 

В. Милићевић 

Д. Лазић 

М. Пријовић 

О. Рајковић 

А. Брдаревић 

Увид у спискове 

ученика којима је 

потребна помоћ 

Материјално 

угрожена деца 

примају бесплатну 

ужину и остале 

видове помоћи 

  

3.  Учешће ученика наше школе у 

хуманитарној акцији помоћ 

особама са инвалидитетом, под 

геслом ''Хуманост на делу'' 

поделом маркица и 

прикупљањем новчаних 

средстава. 

Подстицање 

хуманости међу 

ученицима 

Октобар, 

2015. 

Удружење 

инвалида града  

Ј. Богојевић 

Д. Лазић 

Извештај о спроведеној 

хуманитарној акцији 

Велик број 

ученика школе 

учествовао у овој 

акцији 
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4. 

Обележавање Светског дана 

детета заједно са вршњацима у 

школи Свети Сава, (10 ученика 

наше школе и   представници 

Ученичког парламента дружиће 

се са вршњацима,из школе 

Свети Сава, приредити 

заједнички програм и поделити 

хуманитарну помоћ) 

Подстицање 

хуманости и 

дружења са 

вршњацима 

Новембар, 

2015. 

Ј. Богојевић 

М. Пријовић 

К. Гајић 

 

Интервју са ученицима Већина деце 

задовољна 

оваквом сарадњом 

са вршњацима  

 

5. Едукација ученика и родитеља 

осмог разреда, тема ''Трговина 

људима'' (трибина видео-

презентација) 

Обучити ученике 

да препознају 

опасности у 

непосредном 

окружењу 

Новембар, 

2015. 

Волонтери ЦК 

Погранична 

полиција 

С. Петровић 

Евиденција о присуству 

ученика и родитеља 

едукативном програму 

Сви ученици  и 

родитељи осмог 

разреда едуковани 

 

6. Хуманитарна акција у школи 

поводом Новогодишњих и 

Божићних празника – ''Један 

пакетић-пуно љубави''  

Развијање 

хуманости и 

солидарности 

код ученика 

Децембар, 

2014.  

 

Ј. Богојевић 

А. Брдаревић 

Д. ЛАЗИЋ 

Извештај о спроведеној 

акцији 

Деца задовољна 

реализованом 

акцијом 

 

 

 

7. 

Учешће наших ученика на 

конкурсу ''Крв живот значи'' у 

организацији ЦК (ликовни и 

литерарни радови) 

Подстицање 

хуманости и 

љубави према 

добровољном 

давалаштву крви 

Март, 2016. В. Милићевић 

М. Пријовић 

Ј. Ђорђић 

Увид у радове ученика Ученици у 

учествују на 

конкурсу 

 

8. Едукација ученика четвртог 

разреда, ''Мала школа Црвеног 

крста''. Пријављивање и учешће 

наше екипе на квизу ''Шта знаш 

Стицање 

основних знања 

о значају ЦК 

Мај, 2016. С. Петровић 

Представник 

ЦК 

Упитник за ученике Већина ученика 

четвртог разреда 

стекла основна 
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о црвеном Крсту?'' Волонтери ЦК 

А. Брдаревић 

знања о ЦК 

 

 

 

   9. 

Формирање и обука екипе  

ученика наше школе за 

такмичење из  прве помоћи на 

нивоу града. 

Овладава ње 

знањима и 

вештинама 

неопходним за 

пружање прве 

помоћи 

Јун, 2016. Волонтери ЦК 

Ученици 

Медицинске 

школе 

Извештај са такмичења 

екипе у првој помоћи 

Екипа наше школе 

обучена за 

пружање прве 

помоћи 

 

10.  Укључивање заинтересованих 

ученика Школе - волонтера у 

едукативне семинаре на 

локалном нивоу и обележавању 

значајних датума 

Развијање 

спретности и 

вештина код 

ученика 

Школска 

2015/2016.  

Ј. Богојевић 

С. Петровић 

Евалуациониупитник за 

ученике 

Већина обучених 

ученика 

оспособљена за 

вођење појединих 

радионица 

 

11.  Једнодневни излет за чланове 

Тима (Орашац, Тршић, 

Каона,...)  

Дружење и 

размена искуства 

Јун, 2016. Координатор 

А. Брдаревић 

В. 

Костадиновић 

Извештај о 

једнодневном излету 

Чланови Тима 

задовољни 

организованим 

излетом 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

КООРДИНАТОР: Драгица Ћосић 

 

Бр. Активност Циљеви 
Време 

реализације 

Носилац 

активности 
Евалуација Критеријум успеха 

1. 

Упознавање тима са 

планом за текућушколску 

годину и договор око 

реализације 

Организација рада 
октобар 

2015. 
Драгица Ћосић Интервју 

Члановитима сагласни 

са активностима 

2. 

Стручна усавршавања 

наставника; Презентација 

са стручног усавршавања 

стеченог ван школе 

 

Подизање нивоа 

компетенција наставника 

У току 

школске 

године 

Тим за стручно 

усавршавање; 

Наставници предметне 

и разредне наставе; 

Интерни 

евалуациони 

упитник 

(процене од 1 до 

5) 

80% позитивна 

евалуација  

( оцена 4) 
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3. 

Примена активног учења 

у настави и  

реализација 

огледних/угледних  

часова АУН-а, ИОП,рад 

са даровитим ученицима; 

Корелација и практична 

примена тематског 

планирање 

 

Унапређивање наставе и 

учења; Прилагођавање 

рада на часу образовно-

васпитним потребама 

ученика; 

У току 

школске 

године 

  

Наставници предметне 

и разредне наставе; Тим 

за ИОП; Тим за рад са 

потенцијално 

даровитим ученицима; 

Образац за 

праћење часа по 

стандардима 

Повећан степен 

задовољења образовно-

васпитних потреба 

ученика у односу на 

претходно стање 

добијено вредновањем. 

4. 

Примена  образовних 

софтвера у настави и 

интернета  

Већа заступљеност 

савремене технологије у 

настави 

У току 

школске 

године 

Наставници предметне 

и разредне наставе 
Скала процене 

Повећан проценат 

заступљености 

5. 

Професионална 

орјентација; Реализација 

ПО услуга 

Испитивати и усмеравати 

професионално 

интересовање 

ученика;Стицање статуса 

модел школе за ПО 

У току 

школске 

године 

Тим за професионалну 

орјентацију; 

Наставници  предметне 

и разредне наставе; 

Евалуациони 

упитник за 

кориснике 

услуга 

Просечна оцена 4 
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6.  

Планиране посете , 

излети, екскурзије и 

програм „ Школа у 

природи“ 

 

 

 

 

 

Ученици се упознају са 

природним богатствима и 

лепотама наше земље 

како би проширили своја 

знања; 

 

По плану 

тима 

Тим за екскурзије; 

Наставници предметне 

и разредне наставе; 

Упитник за 

ученике 
Просечна оцена 4 
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План рада тима за пружање додатне подршке ученицима 

Координатор: Милан Мирковић 

Програм пружања додатне подршке ученицима 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РАЗРЕД ОБЛИЦИ И 

МЕТОДЕ 

ИЗВРШИЛАЦ 

ЗАДАТКА 

     
1.На ЧОС-у у свим разредима теме: 

 Радне навике 

 Методе и технике учења 

 Упутства за учење 

Септембар, 

октобар 

1–8. Разговор са 

ученицима 

Разредни старешина 

 

Богојевић Јасмина 

ПакљанацТања 

2.Праћење успехаученика и саветодавни рад по 

потреби саученицима који имају две или више 

опомена на кварталу. 

Током године 4-8. Тестирања,разгов

ори, 

Корективни и 

саветодавни рад 

Педагог, одељењске 

старешине 

 

БогојевићЈ асмина 

3..Препознавање ученика којима јеп отребан ИОП Током године 1-8. Индивидуално Психолог. Наставно особље 

Мереник Драгица 

Гајић Биљана 

4. Праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда Током године 1-8. Посета часовима, 

анкетирање 

Психолог и разредне 

старешине 

5. Статистичке анализе и извештаји успеха на 

школском нивоу квартално. 

Током године 2-8. Статистичка 

обрада података 

Наст. информатике, педагог 

Богојевић Јасмина 

6. Педагошко образовање родитеља на род. 

Састанцима кроз теме: 

 Како правилно учити 

 Радне навике ученика 

Током године 1-8. Предавање, 

дискусија 

Одељењске старешине, 

психолог 

Спремић Драгана 

Јездимировић Марина 

7. Додатни рад и секције за талентоване ученике Током године 4-8. Васп.обр.рад Предметни наставници 

Мраовић Снежана 

Арсеновић Драгољуб 
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8. Допунски рад са ученицима који спорије 

напредују. 

Током године 1-8. Допунска настава Предметни наставници 

Богојевић Јасмина 

Сарић Бранислав 

9.Информисање наставника о начинима рада са 

децом са посебним потребама у редовној настави, 

мере које је потребно предузети. 

Током године 1-8. Наставничко 

веће, 

индивидуални 

педагошко –

инструктивни 

тим 

Стручни тим за ИО, 

Психолог 

10. Инструктивни рад са наставницима Током године 1-8. Саветодавни 

инструктивни рад 

психолог 

11.Индивидуални саветодавни рад са родитељима Током године 1-8. Саветодавни 

инструктивни рад 

психолог 

12. Консултацијесапсихологомпопотреби Током године 1-8. Саветодавни 

инструктивни рад 

психолог 

13.Посредовање у остваривањуправа на 

материјалну помоћ ( за уџбенике, екскурзије, 

трошкове исхране) 

Континуиран

о током целе 

школске 

године 

Од 1. до 

8. разреда 

Након договора 

са корисником 

писања дописа 

ЦСР 

Одељењски старешина, 

секретаријат 

Рајковић Оливера 

14. Организација хуманитарних акција-сакупљање 

пластичних чепова, организација дародавнице 

уџбеника у школи 

Током године Од 1. до 

8. разреда 

На основу 

договора са 

ученицима 

Одељењске старешине 

 

Станојчић Јасмина 

15. Социометријски упитник у одељењу По потреби Од 1. до 

8. разреда 

Упитник Одељењскестарешине 

Мраовић Снежана 

16. Пружање подршке деци, односно ученицима из 

осетљивих група 

По потреби Од 1. до 

8. разреда 

Посредни и 

непосредни рад 

 

По потреби 

17. Учествовање у процесу идентификовања 

ученика са изузетним способностима (даровити и 

талентовани) и пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у 

процени могућности за убрзано школовање 

ученика са изузетним способностима. 

Током 

школске 

године (по 

потреби) 

Од 1. до 

8. разреда 

Посредни и 

непосредни рад 

Током школске године 

( по потреби) 

Предметни наставници, 

Одељењске старешине 

 

Живковић Јања 
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Радивојевић Верица 

18.Рад са ученицима на унапређењу кључних 

компетенција, ставова и вредности потребних 

заживот у савременом друштву; стратегије учења 

и мотивација за учење, вештине самосталног 

учења, концепт целоживотног учења, социјалне 

вештине (ненасилна комуникација, конструктивно 

решавање проблема, интеркултурална 

комуникација и уважавање различитости), здрави 

стилови живота, вештине доношења одлука и 

друго. 

 

Током 

школске 

године 

Од 1. до 

8. разреда 

Непосредни рад Предметни наставници, 

психолог 

19.Подршка развоју професионалне каријере 

ученика професионалним информисањем и 

саветовањем ( на основу процењених способности, 

интересовања, особина личности, мотивације 

ученика) 

Интензивније 

у другом 

полугодишту 

4-8. Непосредни рад Милићевић Вера 

Којић Зорица 

20. Пружањепсихолошкепомоћиученику, групи, 

односноодељењу у акцидентнимкризама. 

По потреби 

током 

школске 

године 

1.-8. Непосреднирад Психолог, педагог 

21. Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила понашања у 

школи или се не придржавају одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостану са наставе 

пет или више часова, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању 

њихових права. 

По по треби 

током 

школске 

године 

Од 1. до 

8. разреда 

Посредни и 

непосредни рад 

Ракић Мирјана 

22. Организовање и реализовање предавања, 

радионица и других активности за ученике из 

области енталног здравља, педагошке, развојне и 

социјалне психологије 

Током 

школске 

године 

Од 1. до 

8. разреда 

Посредни и 

непосредни рад 

Педагог: психолог 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗГЛАС 

КООРДИНАТОР: Бранислав Сарић 

Активност Циљеви Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Евалуација Критеријум 

успеха 

Састанак Тима за разглас:                       

-упознавање чланова тима са 

планираним активностима и 

задужењимаза 2015/16.                  

-договор са члановима тима о избору 

музике за велики одмор;         

-обележавањез начајнијих датума у 

школи: 

Чивијада,Дечјанедеља,Квиз знања 

-Здрава храна,Светски дан борбе 

противсиде,Нова година,Свети 

Сава,Дан државности,Дан 

школе,Поздрав будућим првацима;     

 -турнири,спортске активности;                 

-Истакнути ученици у постизању 

резултата на такмичењима; 

-Ученички парламент–коришћење 

разгласа за преношење информација;                

-одржавање и рад система ПАМЕТНО 

ЗВОНО;                                                       

-презентација на мониторима у школи  

екскурзија,рекреативне наставе,разних 

догађаја,.....; 

Припрема програма за Јевремове дане-

обележавање доласка Јеврема 

Обреновића у Шабац 

-информисање 

ученика, 

наставника и 

ваннаставног 

особља; 

септембар -

БраниславСарићкоординаторт

има;  

 -члановитима:  

Јасмина 

Богојевић,СнежанаМраовић,  

Војкан Вечериновић, 

Воја Костадиновић,  

Жељко Пакић, 

Рада Јеличић, 

Данијела Лазаревић 

Лазић,Драгана 

Милићевић,Александар 

Бркић,Ненад 

Батановић,Маргита 

Кекић,Душко Бојић 

-појединачни 

извештаји чланова тима; 

-сви чланови 

тима су 

информисани; 
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ПЛАН ТИМА ЗА ПО-НАСТАВАК  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ''ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ'' 

 

 

САДРЖАЈ РАДА АКТИВНОСТИ НОСИО.ЦИ 

АКТИВ 

МЕТОД И 

ТЕХН.  

ВРЕМЕ ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

КРИТЕР 

УСПЕХА 

ИЗВОРИ ДОКАЗА ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Планирање 

активности  

менторске школе 

за ПО 

за текућу школску 

годину  

 

- Састанак тима и 

систематизација 

досадашњег  рада 

-Договор о 

предстојећим 

активностима у 

школи 

/планирање група 

деце, родитељски 

саст, време, динамика 

рада/ 

-Договор о сарадњи 

са другим школама – 

менторство /припрема 

и понуда другим 

школама ПО услуге 

које се односе на рад 

са децом, ПО 

тимовима, 

наставницима и 

родитељима/ 

Чланови  

тима за ПО 

 

Планирање 

договор 

28.8. 

2015. 

План акције 

конкретан и 

остварљив 

90% активности из 

плана реализовано у 

току школске године 

 

План рада, План 

рада вршњачког 

тима 

План менторства 

Продукти 

радионица као део 

Портфолија 

 

Фотографије, 

снимци 

 

Ученици 

заинтересовани 

за рад 

План акције 

конкретан и 

остварљив 
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Извештавање 

надлежних органа 

школе о 

реализацији 

активности из ПО 

у оквиру 

извештаја о 

реализацији 

Развојног плана 

- Информисање 

Наставничког већа, 

Савета родитеља и 

Школског одбора  

/посебно истаћи 

чињеницу 

да постајемо ресурс 

центар за ПО у 

локалној средини, да 

смо се са 22 МОШ 

представили на 

међународној 

конференцији за ПО и 

да смо предложени , 

да будемо модел 

школа за ПО  

С.Мраовић Презента- 

ција 

15.9. 

2015. 

Сви органи стручног 

руковођења 

информисани 

100% чл. 

Стручних  

Органа зна за статус 

школе из области ПО 

Записници са 

седница 

 евалуација 

 

Обавештавање 

ученика и 

обезбеђивање 

сагласности 

родитеља,  

Формирање група 

у 7. и 8.р 

- Израда рекламних 

паноа и рифлета  

- формирање 

група/одељења 

- добијање 

сагласности родитеља 

на родитељским 

састан. 

Чланови 

тима и други 

реализатори 

радионица 

Разредне 

старешине 

 Панои 

 

Рифлет 

 

Родитељски 

Сагласнци  

 

16.9до 

10.10. 

2015.. 

 

Заинтересованост 

ученика 7. и 8. 

разреда 

 

Родитељиски 

сагласни да деца 

учествују у 

радионицама 

Формиране две групе 

ученика за 

радионице 

Рекламни материјал 

 

Евиденција 

родитељских 

састанака 

Сагласности 

родитеља 

 

Евиденција ученика 
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Проширивање 

тима за ПО новим 

реализаторима и 

едуковање истих 

за вођење 

радионицама 

- Упознавање свих 

наставника 7. и 8. 

разреда са потребом 

да се неке теме 

реализују кроз 

наставу /занимања и 

путеви образовања/ и 

то евидентирају у 

оперативне 

планове у напомени 

-Избор нових 

сарадника на основу 

интересовања и 

чињенице да је 

разредни старешина 

одељења 7. и 8. 

разреда 

- Едуковање нових 

чланова-реализатора 

радионица 

С.Мраовић 

 

 

Чланови 

тима за ПО 

Информисање 

 

Презентација 

 

 

едукација 

20.8. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

16.9. 

2015. 

 

1.10. 

2015 

-наставници  

евидентирали у 

својим оператив 

плановима, у 

напомени, часове и 

теме погодне за 

реализацију ПО 

- разредне стар 7. и 

8.и наставници  

едуковани за рад 

 

-100% наставника 

 кроз адекватне теме  

реализују ПО у 

настави 

- Број реализатора 

неких радионица 

повећан за 4 члана 

Оперативни 

планови наставника 

 

Изјаве ученика да 

на часовима 

добијају 

информације о 

занимањима 

 

План часова оз и 

евиденција 

радионица 

 

План секција неких 

предмета и 

евиденција 

радионица 

 

Реализација тема -

радионица  

- Израда плана 

имплементације 

садржаја радионица 

кроз наставу, реалне 

сусрете и часове о.з.   

- Изреда распореда 

радионица и 

истицање на видном 

месту у школи 

- реализација 

радионица 

Реализатори 

радионица 

радионице Од 20.10.  

2015. 

Радионице се 

реализују по плану 

уз мала одступања  

реализован план 

радионица 

 портфолији  

Евиденција 

реализат 

Извештаји, снимци, 

фотографије 
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Укључивање 

активности 

Вршњачког тима 

за ПО у програм 

- Проширивање ВТ 

новим члановима 

- Формирање 

вршњачког тима у ИО 

Орид 

- Израда плана ВТ 

- реализовање 

активности по плану 

 

Ј.Богојевић 

С.Мраовић 

Презентације, 

пано и 

сусрети са 

експертима 

трибине 

26.10. 

2015. 

-ВТ реализује 

видљиве активности 

у школи 

- ВТ реализовао 

најмање 5  

активности 

из ПО 

- план и извештај 

ВТ 

- фотографије и 

снимци 

- пропагандни 

материјал 

-евалуациони лист 

 

Припрема и 

реализација 

кључних 

активности из 

плана 

специјализа- 

ције којима 

нудимо услуге за 

ПО као менторска 

школа 

/ 

- Договор са тимом о 

доради још неколико 

ПО услуга уз 

постојеће 

/1.Вршњачка 

едукација ''Шест 

шешира '' по темама 

/парцијално/ 

2.Обука ПО тимова за 

рад на вршњачкој 

едукацији из области 

самоспознаје и 

доношења одлуке 

3. Обука ПО тимова 

за рад са родитељима 

на предрасудама и 

родним стереотипима 

о занимањима/ 

 

Тим за ПО 

 

С.Мро 

вић 

 

Тим за ПО 

 

 

 

 

 

 

 

Писање 

 

Припрема 

 

Едукације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од 

1.11. 

2015 

 

до  

20.5. 

2016. 

 

 

 

 

 

- Осмишљене још 2 

ПО услуге  

 

 

- Друге школе 

заинтересоване за 

модел-сервис из ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

-бар 3 школе се 

интересују за ПО 

услуге и раде са 

својим ученицима  

Наша-менторска 

школа обавља 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

Број ПО услуга 

Едукација 

у другим школама 

 

ПО услуга је бар 

једном реализована 

у другој школи од 

стране обучених 

 

Подаци 

саЕвалуационих 

листића за 

наставнике и 

ученике 

 

 

 



 

186 
 

- 

 Испитивање потреба 

других школа и 

понуда ПО услуга – 

израда плана 

реализације и 

мониторинга ПО 

услуга у др.шк. 

- Припрема пројекта 

учења из ПО за нови 

приручник /наша 

школа је конкурисала 

у априлу 2014/ 

 

С. Мраовић 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурисање за 

приручник пројекта 

учења 

 

Прихваћен пројекат 

учења 

 

 

 

Интервју са децом 

Званично 

обавештење да је 

прихваћен пројекат 

учења 

 

Сарадња са 

''Инвентивом'', 

осталим МОШ и 

менторисање 

БОШ школама 

- Присуствовање 

састанцима које 

''Инвентива'' за 

менторске школе, 

добијање званичног 

статуса Модел школе 

за ПО 

-Организовање 

менторс- 

ких саст. са БОШ 

школама 

-заједничка активност 

по иницијативи наше 

школе видљива на 

нивоу града /реални 

сусрети или 

манифестација у КЦ/ 

- Сарадња и 

учествовање у 

Тим за ПО 

 

 

 

С.Мраовић 

Размена 

дискусија 

пис 

мени 

извештаји 

Презент-ације 

4 пута у 

току 

школске 

Године 

 

Април 

2016 

 

2 пута 

годишње 

-Школа има рејтинг 

и углед 

Из ПО 

 - Школа прихваћена 

да буде модел школа 

за ПО 

- БОШ школе 

сарађују 

опредељена 

материјал- 

на средства 

школи 

као модел школи за 

ПО у региону 

 

Материјал и 

средства 

обезбеђена за 

школу 

 

На  Министарства 

евидентирани као 

модел школа 

Снимак заједничке 

манифестације 
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локалном тиму за ПО 

/ТиПО/ као водећи 

носиоци активноасти 

ПО 

Сарадња са 

другим 

институцијама и 

медијима 

- Договор са другим 

школама БОШ и 

институцијама /КЦ, 

НСЗ, КзМ,РЦСУ,ЛЗ, 

фирме и предуз./ 

у вези заједничких 

активности  

-Посебна сарадња са 

свим релевантним 

актерима за ПО у вези 

организовања Дана 

девојчица 

- наступање у 

медијима 

-обезбеђивање 

експерата за  ВТ 

Тим за ПО Договор 

 

 

Јавни наступ 

 

Дијалог 

 

 

Током шк. 

год. 

завис- 

но од 

потребе 

-Институције излазе 

у сусрет потребама 

школе и ученика 

- преко медија врши 

се промоција школе 

-100% институ- 

ција излазе у сусрет 

потребама школа и 

биће 

5% више ученика 

првог разре 

-реализоване 

активности у 

школама 

-писмени договори 

и потписани 

формулари за 

партнерство 

-снимци, 

фотографије 

- У први разред нам 

се уписује 95 

ученика првог 

разреда 

 

Сарадња са 

фирмама и које су 

спремне да 

прихвате ученике 

у оквиру 

активности  

реални сусрети 

- Успостављање 

договора школе и 

фирми о сарадњи 

- Договор о посетама 

-Избор 

заинтересованих 

ученика 7. и 8. раз 

-Реализовање посете 

и испробавања праксе 

Директор 

школе 

 

Чланови 

тима за ПО 

Договор 

 

Реални сусрет 

 

пракса 

Сва 

ког 

тромесечја 

-Успостављена 

добра и трајна 

сарадња са фирмама 

- ученици лакше 

доносе одлуке о 

избору занимања 

- школа има сарадњу 

са 5 фирми 

50%неопредељених 

ученика се 

определило 

- уговори и 

протоколи  

- листе жеља 

ефектно попуњене 

тј. бар 65% ученика 

се уписује на 

основу 1. жеље а 

100% је 

распоређено у 

првом кругу уписа 
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Рад са 

родитељима 

ученика из 

области ПО 

-Обезбеђивање 

родитеља- 

експерата за сусрете у 

школи  

- Трибина за 

родитеље на крају 

8.разреда са гостом из 

НСЗ 

- Родитељски 

састанци на тему 

''Предрасуде о 

занимањима и родни 

стереотипи'' /7. 

разред/ 

-Индивидуално 

саветодавни рад са 

родитељима и 

упућивање на 

доступне изворе 

информисања 

/подстицање 

активитета родитеља/ 

Тим за ПО 

Разредне 

стареш. 

 

С.Мраовић 

Радионице 

Предавања 

Едукације 

Индив.-савет. 

рад 

Током шк. 

год. 

Мај 2016. 

 

Март 

2016 

Током шк 

год 

 

 

-ангажовано мин.4 

родитеља да прича о 

свом занимању 

-минимум 4 

родитљска 

састанка 

- родитељи траже 

савет за ПО 

-4 родитеља 

учествује у сусрету 

са децом 

- 4родитељ. састанка 

у 7.раз 

-20% више родитеља 

активно тражи савет 

о ПО 

-снимци 

-фотографије 

- анкете за 

родитеља 

 

Евалуација рада 

тима 

-  Вредновати рад 

свих активности од 

стране свих актера 

- Вредновати рад 

Тима 

Тим за ПО Анкете 

Интервјуи 

Скале проц 

 

После 

сваке 

актривнос. 

- Високо позитивно 

вреднован рад из 

области ПО 

- 70% учесника 

евалу. даје највише 

оц 

- анкетни листићи 

- Скале процене 

-записници са 

интервјуа 

 

 



 

189 
 

Координатор : Драгољуб Арсеновић 

Бр. А к т и в н о с т Циљеви Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација Критеријум 

успеха 

1.  -Активности  препознавања и 

идентификације на основу резултата  

ТИП-1 

-Поређење резултата са успехом на 

тромесечјима, полугодишту и крају 

године 

- Праћење резултата тестирања 

знања у 4.7.и 8.разреду 

- Тестирање способности 

издвојених ученика 7. разреда  

- Анализа резултата свих тестирања 

и предлагање мера 

Рано откривање 

потенцијално даровите 

деце и праћење 

Септембар 

Децембар, 

Март, јун 

Учитељи првог 

разреда 

Психолог 

 

Тим, учитељи 

Предметни 

наставници 

Центар за таленте 

Лозница 

Стручни сарад 

Степен поклапања 

резултата  ТИП-1 и 

успеха  

80%  

Резултата се 

поклапа 

Добра прогноза 

2. Редовна настава – појачана 

индивидуализација рада и давање 

посебних задатака деци која 

показују интересовање и брзо 

савлађују садржаје одређених 

области 

Подстицање развоја 

интересовања, осећаја 

успешности и 

потенцијалних 

талената ученика 

Током 

школске 

године 

Учитељи и 

предметни 

наставници 

Број 

индивидуалних 

припрема 

100% 

наставника има  

припреме 
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3. Изборна настава – појачана 

индивидуализација рада и давање 

посебниох задатака 

Подстицање развоја 

талената ученика 

Током 

школске год 

Учитељи и 

предметни 

наставници 

Број индивидуал. 

Припрема 

100% 

наставника има 

инд припреме 

4. Додатна настава – континуирано 

извођење, организација и динамика  

 

Подстицање развоја 

талената ученика 

Током 

школске год 

Учитељи и 

предметни 

наставници 

Резултати 

такмичења 

10% уч који су 

учествов на 

такмич. постигло  

1.2. или 3. место 

на окружном и 

републичком 

nivou 

 

5. Промовисање ученика који постижу 

резултате на такмичењима 

/објављивање на разгласу, пријем 

код директора, објављивање слике и 

интервјуа на паноу, школском 

листу, локалним медијима 

Промовисање знања 

као вредности 

Током 

школске 

године 

Тим за разглас, 

Новинарска 

секција 

Пред.наставници 

Докази о 

видљивоси 

Резултата 

/слике,члавци 

Свако дете које 

има успех је 

промовисано 



 

191 
 

6.  Ваннаставне активности у функцији 

откривања, подстицања и 

афирмисања талената за спорт и 

уметност /музика, глума, писање.../ 

-Организовање спортских турнира и 

такмичења 

- Школске представе које прате 

многе значајне датуме које школа 

обележава 

- Литерарни и ликовни конкурси на 

нивоу разреда или школе 

- Учешће на конкурсима других 

институција 

- Музички клуб, група који спремају 

заједнички наступ... 

Подстицање развоја 

интересовања, 

ангажованости и 

активности као и 

потенцијалних 

талената ученика 

Током 

школске 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Тим за културну и 

јавну делатност 

школе 

Анкета о 

задовољству 

ученика учешћем и 

својим доприносом 

100% ученика 

изразило 

задовољство 

својим 

доприносом и 

радом 

7. Остало 

-Организовање и учествовање на 

математичком такмичењу 

''Мислиша'' 

- Квизови знања на појединим 

часовима као део активне наставе 

- Израда паноа од стране ученика на 

поједине теме 

Подстицање развоја 

талената и 

специфичних 

способности ученика 

Током 

школске 

године 

Наставници и 

учитељи 

Процена 

задовољства 

изражена 

квантитативно  

Од 1-5  

Процена 

задовољста је у 

просеку 4-5 
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8. НАПОМЕНА:  

Поред наведених садржаја Тим ће 

посебно истицати потребу и  

подстицати наставнике да ураде 

ИОП 3  и преузму менторску улогу 

за такмичења које организује 

Центар за таленте Лозница 

Подстицање 

потенцијално даровите 

деце за поједине 

области 

Октобар 

 

 

март 

Предметни 

наставници 

Број ИОП3 и 

наставника ментора 

Минимум два 

ИОП3 и 2 

наставника 

ментора  
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Координатор : Снежана Мраовић 

 

Бр. А к т и в н о с т Н о с и о ц и Н а ч и н   р а  д а В р е м е 

1. - Презентација програма ПО у одељењ. 

7. разреда  

- Истицање улоге ВТ и критеријума за избор чланова 

Тим за ПО 

Разредне старешине 

Презентација 

програма 

 

Представљање 

заинтересованих 

ученик 

октобар 

2. Формирање ВТ од пријављених ученика у Матичној школи и ИО 

Орид 

 

С.Мраовић 

договор октобар 

3. -Упознавање са планом  рада ВТ  

- Подела задужења у оквиру тима 

 

 

С.Мраовић 

Планирање 

Дијалог 

дискусија 

октобар 

4. Радионице оснаживања ВТ  

С.Мраовић 

Радионичарски рад новембар 

5. -Сарадња са продуженим боравком у оквиру активности 

''Родитељи нам причају о својим занимањима 

ВТ, учитељице из 

продуженог боравка  

родитељи 

Реални сусрети  

дискусија 

Децембар 

Фебруар 

април 

6. Припрема чланова тима за испитивање професионалних 

интересовања ученика осмог разреда  

Реализација истраживања 

Обрада података и издвајање ученика који су неопредељени 

Саопштавање резултата на часовима о.з. 

Презентација резултата на огласној табли – Кутак за ПО 

 

 ВТ, одељењске 

старешине 8. разреда 

 

Анкетирање 

Анализа 

Сумирање 

децембар 
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Бр. А к т и в н о с т Н о с и о ц и Н а ч и н   р а  д а В р е м е 

7. Упознавање  чланова ВТ са моделом конструктивног мишљења 

Шест шешира 

Припрема за примену модела у ситуацији доношења одлуке о 

избору занимања 

Рад са неопредељеним ученицима кроз вршњачку едукацију и 

размену  

С. Мраовић и ВТ Обука 

Вежбање 

Примена 

 

Током другог полугодишта 

Јануар-јун 

8. Учешће у организовању и реализовању  сусрета са средњим 

школама у Шапцу – посете /Дан отворених врата/ и презентације 

у ОШ 

С.Мраовић 

С.Тошић 

Б.Димитријевић 

М.Теодоровић 

Припрема децембар 

договор са фирмама 

Посета фирмама 

Мин. 4 фирме 

9 Писање текстова за школске новине и разглас и промовисање 

ПО активности у школи 

Формирање и одржавање ПО кутка у школи  

Тим за школски лист 

Тим за разглас 

Писање 

информисање 

Током школске године, пре 

и после неке 

манифестације и ПО 

догађаја 

10. Сарадња са Ученичким Парламентом школе у вези посете Парку 

науке на Летњиковцу 

Ј.Богојевић, 

Ученички 

Парламент 

Организовање 

Заједничка посета 

мај 

11. Сарадња са психологом НСЗ у вези тестирања способности и 

професионалних опредељења ученика осмог разреда, обради 

резултата и реализовању саветодавног рада на основу добијених 

резултата тестирања са психолого школе 

НСЗ 

С.Мраовић 

Договор 

Тестирање 

Обрада резултата 

тестова 

Саветодавни рад 

Јануар-јун 

11. Евалуација рада ВТ педагог анкета јун 
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ПЛАН  РАДА TИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Координатор: Јања Живковић 

 

Задаци Активности 

 

Носиоци  

активности 

Временска 

динамика 

Критеријум  

успеха 

Инструменти праћења 

1.Састанак Тима за СУ и 

анализа рада у овој 

области у току школске 

2014/15. године 

Упознавање Тима са 

стручним 

усавршавањем учитеља, 

наставника и стручних 

сарадника у периоду 

2014/15.године 

Координатор 

Тима 

Септембар  

 

 

 

Тим за СУ информисан о 

активностима и анализи 

бодова стручног 

усавршавања учитеља, 

наставника и стручних 

сарадника за период  

2014/15. 

Табеларни приказ анализе 

стручног усавршавања ван 

установе 

2.Расподела задужења 

међу члановима Тима и 

договор о раду Тима за 

СУ  

Израда годишњег плана 

рада Тима за стручно 

усавршавање 

Избор записничара и 

расподела задужења 

Записничар  

Координатор 

Тима  

Чланови Тима  

 

Септембар  

 

Извршена расподела 

задужења и направљен 

договор о динамици 

састајања Тима 

Израђен годишњи план 

рада Тима за стручно 

усавршавање 

Записник са састанка Тима за 

СУ 

 

План  рада Тима за СУ 

3.Анализа потреба 

стручних већа за 

стручним усавршавањем 

Израда Годишњег плана 

Прикупљање података 

од стручних већа и 

израда годишњег плана 

СУ на нивоу школе 

Стручна већа Септембар  Прикупљени подаци о 

избору семинара које 

Стручна већа желе да 

похађају у шк.2015/16.год. 

Записник са састанака Тима за 

СУ 

Акциони план за стручно 

усавршавање учитеља, 
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стручног усавршавања 

учитеља, наставника и 

стручних сарадника ван 

установе за 

шк.2015/16.год. 

Израђен годишњи план 

стручног усавршавања 

наше школе изван 

установе 

наставника и стручних 

сарадника ван установе за 

шк.2015/16.год.  

4.Рад на заказивању, 

организацији и 

реализацији семинара 

 

Сарадња са ЦСУ Шабац 

( списак семинара по 

избору Стручних већа 

достављен ЦСУ) и 

другим организацијама 

( друштвима) 

 

Тим за СУ 

Директор 

школе 

У току 

школске 

године 

Заказани семинари  Извештај са одржаних 

семинара 

Уверења 

5.Формирање и 

ажурирање већ постојеће 

електронске базе и 

папирне документације  

о СУ 

За све  учитеље, 

наставнике и стручне 

сараднике постоји 

документација која се 

допуњава и евалуира 

Тим за СУ 

Учитељи 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

континуирано Постоји електронска база 

података о стручном 

усавршавању као и 

папирна документација 

Увид у електронску базу и 

портфолије (фасцикле са 

документацијом) 

6. Евалуација 

планираног стручног 

усавршавања у установи 

и ван установе у 

школској 2015/16.год. 

Тим за СУ врши 

евалуацију и подноси 

извештај о осварености 

плана СУ 

Учитељи, наставници и 

стручни сарадници 

подносе извештај о 

остварености личног 

плана стручног 

усавршавања 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Наставничко 

веће 

Јун-август Извршена евалуација 

плана стручног 

усавршавања 

Извештај о реализованим 

активностима које су 

планиране у годишњем плану 

стручног усавршавања на 

нивоу установе као и у 

личним плановима стручног 

усавршавања. 
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ГОДИНА    ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОЗОРИШТЕМ 

КООРДИНАТОР:КАТАРИНА ГАЈИЋ 

 

 

Број 

 

Активност 

 

Циљеви 

 

Време 

реализације 

 

Носилац 

активности 

 

Евалуација 

 

Критеријум успеха 

 

Сати 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Средом у 

позориште 

 

 

 

 

Новогодишња 

представа 

 

Праћење и упознавање 

гостујућих 

представа,другачијег начина 

рада и глумаца. 

 

 

Развијање навике гледања 

новогодишњих 

представа,примена стечених 

знања у школским 

представама. 

 
X,III 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 
K.Гајић 

З.Којић 

Н.Јовановић 

 

 

 

 

 

К.Гајић 

 
Организација и 

реализација 

представа. 

 

 

Реализација-

90% ученика 

млађих 

разреда. 

 
Евиденција 

усвојености 

стечених знања. 

 

 

 

Провера и примена 

стечених знања. 

 
4 

 

 

 

 

 
2 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан школе-

представа 

 

 

 

 

 

 

 

Један 

глумац,једна 

школа 

 

 

 

 

 

 

Све тајне 

позоришта 

Активно учешће и усвајање 

новог начина изражавања 

кроз сценски 

покрет,мимику,правилан 

изговор и представљање 

јавности. 

 

 

Стручна обука и асистенција 

глумца-ментора при 

реализацији сценско-

драмских приказа и представа 

у којима глуме ученици. 

 

 

Одржавање јавног часа 

ученицима старијих разреда 

ради упућивања у тајне добре 

глуме. 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III,IV 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Н.Туменко 

К.Гајић 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Туменко 

Н.Јовановић 

З.Којић 

К.Гајић 

 

 

 

 

 

Н.Туменко 

Н.Јовановић 

Организација и 

реализација 

представе. 

 

 

 

 

 

Реализација 

обуке сценско-

драмских 

приказа и 

представа. 

 

 

 

Јавни час 

глумца-

ментора. 

Реакција 

публике,мишљење 

стручњака,усвојеност 

наученог. 

 

 

 

 

 

Примена и степен 

усвојености наученог. 

 

 

 

 

 

 

Примена стечених 

знања. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ (ПРОМОЦИЈУ ПРОДУЖЕНОГ 

БОРАВКА)   КООРДИНАТОР: Драгана Милићевић 

 

Бр. Активност Циљеви 
Време 

реализације 

 

Носилац 

активности 

 

Евалуација Критеријум успеха 

 

Сати 

 

1. 

 
Израда плана 

 
Разрада активности август 

 

Чланови тима 

 

Однос квалитета и 

квантитета активности 

Реализација активности 

на крају школске године 

 

2. 
Сарадња са 

вртићима 

Промоција боравка 

 

 

 

током године 

 

 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

 

Израда мете осећања са 

децом из вртића(степен 

задовољства) 

Повећање 

заинтересованости деце 

за упис  у боравак у 

следећој школској 

години 

 

 

3. 

 

Обележавање 

Дечије 

недеље 

 

Развијање свести о 

дечијим правима и 

обавезама 

 

    октобар 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

 

Упитник(ситуације о 

угроженим правима) 

Очекује се да ће 80% 

ученика разумети своја 

права и обавезе 

 

4. 
Светски дан 

здраве хране 

Развијање свести о 

правилној исхрани 
октобар 

 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана  

 

Повратна информација 

преко мете 

задовољства 

Повећање 

заинтересованости деце 

да се здраво хране 
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5. 
Еколошке 

радионице 

Развијање еколошке 

свести и очување 

животне средине 

новембар, 

фебруар 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

 

Повратна информација 

преко мете 

задовољства 

Повећање нивоа 

еколошке свести 

 

 

6. 

 

Сарадња са 

родитељима 

-Новогодишња 

радионица 

 

Подстицање родитеља 

да учествују у 

активностима своје 

деце 

 

 

децембар 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

Родитељи 

Повратна информација 

преко мете 

задовољства 

Очекује се да ће 90% 

родитеља бити 

задовољно групним 

радом са  децом 

 

7. 

Припрема и 

организација 

представе 

(Културни центар) 

Развијање дечије 

креативности, говорне 

културе и подстицање 

на сарадњу и сценско 

извођење 

 

јануар, 

фебруар, 

март 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана Топић 

Славица 

 Рафаиловић Ана  

Машић  Јасмина 

Брдаревић 

Александар 

Бајић Наталија 

Димитријевић 

Божица 

Игњатовић Јелена 

 

Повратна информација 

родитеља преко мете 

осећања 

Задовољство родитеља 

и њихова боља сарадња 

са школом 

 

8. 
Израда 

школског паноа 

Развијање дечије 

креативности, 

маштовитости  и 

подстицање на сарадњу 

фебруар, 

март 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

 

Повратна информација  

о ангажованости и 

заинтересованости 

деце 

Повећање 

заинтересованости деце 

за ликовно изражавање 
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9. 

 

Презентација 

школе по  

вртићима 

Промоција школе 

 

фебруар, 

март 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

Број уписане деце са 

других подручја 

Тачан број уписаних 

ученика (око 20) 

 

 

10. 

 
Ускршња изложба   

 

Развијање дечије 

креативности и 

подстицање развоја 

традиционалних 

вредности 

април 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

Повратна информација 

преко мете 

задовољства 

Повећање 

заинтересованости деце 

за ликовно изражавање 

 

11. 

 

Родитељи нам 

причају о својим 

занимањима 

Упознавање и 

повећање нивоа знања 

о различитим 

професијама 

мај 

Милићевић 

Драгана 

Тодоровић 

Снежана 

Родитељи 

Повратна информација 

преко мете осећања 

Повећање нивоа знања о 

професијама 
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План тима за сарадњу са Заводом за јавно здравље    Координатор Мирјана Теодоровић 

 

Активност: Циљеви: 
Време 

реализације: 
Носилац активности: Евалуација: Критеријум успеха: 

Упознавање чланова 

тима са активностима 

које је понудио Завод 

Израда плана активности у 

току године 

Септембар 

2015. 
Координатор тима 

Процена 

остварености  

Сви садржаји 

остварени у току 

године 

Национални месец 

правилне исхране 

Значај правилне исхране за 

очување здравља 

Прва недеља 

октобра 

Ученици нижих разреда, учитељи из 

дневног боравка,Марица Пријовић, 

Милена Мирчић и Мирјана Теодоровић 

Квиз и анкета 

Очекује се да ће се 

око 90 % ученика 

позитивно изјаснити 

 

Међународни дан против 

ХИВ/АИДС-А  

 

 

 

Значај мере превенције у 

борби против ове болести 
1.децембар 

МиленаМирчић, ученици 7. разреда, 

Александар Брдаревић 
Интервју 

Очекује се да ће се 

око 90 % ученика 

позитивно изјаснити 

Национални дан без 

дуванског дима 

Схватање штетности 

конзумације дувана по 

здравље људи 

31. јануар 
Војкан Вечериновић и 

МирјанаТеодоровић 
Анкета 

Очекује се да ће се 

око 80 % ученика 

позитивно изјаснити 

Светски дан борбе 

против туберкулозе 

Важност одржавања личне 

хигијене и здравих животних 

навика у борби против ове 

болести 

24.март 
МиленаМирчић, ученици 7. разреда и 

Мирјана Теодоровић 
Интервју 

Очекује се да ће се 

око 90 % ученика 

позитивно изјаснити 

Међународни дан 

физичке активности ( 

Кретањем до здравља ) 

 

Значај физичке активности за 

правилан раст и развој деце 

 

 

10.мај 
Воја Костадиновић, Жељко Пакић,Војкан 

Вечериновић  и ученици виших разреда 
Анкета 

Очекује се да ће се 

око 90 % ученика 

позитивно изјаснити 
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Програм школског спорта и спортских активности 

Поред многобројних активности, у школи су и за ову школску годину, предвиђене и многе из области спорта. У овим активностима учествоваће сви ученици од I-

VIII разреда.Школа ће узети учешће на општинским такмичењима која буду организована у току школске године, а која су предвиђена календаром такмичења 

које је прописало Министарство за просвету и Савез за школски спорт. Поред редовних, предвиђене су следеће активности: 

Активности Циљна група Време реализације Реализатори 
Спорска недеља 

-,,Између две ватре“ 

м.фудбал, полигон спретности 
I-IV 

Септембар 
Октобар 

Учитељи од I-IV разреда 

Дечја недеља 

Турнир у малом фудбалу-Орид 

и одбојци-Шабац 
демонстрација дечје атлетике 

 

 

V-VIII 
VI-VIII 

IV 

Октобар Наставници физичког васпитања 

Јесењи крос 

I-VIII Октобар 

Наставници физичког васпитања 

Одељенске старешине 
Учитељи од I-IV 

Турнир у фер плеју-кошарка 
VII -VIII Новембар 

В.Костадиновић 
Ж.Пакић 

Јевремови дани -такмичење у малом фудбалу, 

одбојци и стоном тенису 
V -VIII Март Наставници физичког васпитања 

Спортска недеља 
-одбојка,м.фудбал, стони тенис, шах V –VIII 

Април 
Мај 

Наставници физичког васпитања 
Д.Бојић 

Турнир у фер плеју-,,Између две ватре“ 

 I-IV Април Учитељи од I-IV 

Пролећни крос 

I-VIII Мај 

Наставници физичког васпитања 

Одељенске старешине 

Учитељи од I-IV 

Школица спорта-,,Расти здраво“ 

I-III Током целе школске године 

Реализатор: 
М.Палежевић 

Координатор: 
В.Костадиновић 
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Тим за превенцију болести зависности,сида и промоција здравих стилова живота; Координатор:  Милена Мирчић 

Бр. Активност Циљеви Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Евалуација Критеријум 

успеха 

Сати 

1. У сваком одељењу од првог до 

четвртог разреда биће реализована 

по једна одељенска заједница 

посвећена разговору са децом о 

штетности 

никотина,алкохола,дроге,употреби 

лекова и како се одупрети 

притисцима... 

Овладавање 

основним знањима 

из ове области и 

освешћивање личне 

одговорности сваког 

појединца 

У току школске 

године 
Учитељи,психолог 

 

Увид у педагошку 

документацију 

80% учитеља 

реализовало бар по 

једну тему на 

часовима 

одељенске 

заједнице 

 

2. Психолошка радионица: 

Прича о дечаку који је први пут 

ступио у контакт са дрогом 

Научити ученике 

како да се одупру 

ризичним облицима 

понашања  

Прво полугодиште Снежана Мраовић Увид у педагошку 

документацију 

Сви ученици 

четвртог разреда 
 

3. Болести зависности СИДА (пети-

осми разред по једна одељенска 

заједница). Дискусија.  

Овладавање 

основним знањима 

везаним за ризичне 

облике понашања. 

Научити ученике 

како рећи НЕ 

ризичним облицима 

понашања. 

 У току школске 

године 
Разредне старешине Увид у педагошку 

документацију 

80% Наставника 

реализовало на 

часовима 

одељенске 

заједнице теме из 

ове области 

 

4. Никотинизам и алкохолизам Стицање знања 

неопходних за 

освешћивање личне 

одговорности. 

У току школске 

године. 
Јасмина Богојевић и 

Вршњачки 

едукатори ученици 

осмог 

разреда,наставници 

биологије 

Увид у педагошку 

документацију 

Сви ученици 

седмог разреда 
 

5. Сида,шта је то? Како се преноси? 

Хив вирус! Како се не може 

добити?  

Дискусија. Превентивнипрограм 

7.разред   (оз седми разред). 

Овладавање 

знањима значајним 

за избегавање 

ризичних понашања 

Новембар,децембар 

2014. 
Јасмина Богојевић 

Вршњачки 

едукатори ученици 

осмог разреда 

Увид у педагошку 

документацију 

Сви ученици 

информисани 
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6. Истините приче из саветовалишта 

за сиду,студентске поликлинике 

(видео-презентација за ученике) 

Освешћивање личне 

одговорности сваког 

ученика 

Децембар, 2014 Јасмина Богојевић 

Разредне старешине 

7.разреда 

Увид у педагошку 

документацију 

Сви ученици 

7.разреда упознати 

са видео-

презентацијом 

 

7. Евалуација везана за болести 

зависности у одељењима 7.разреда 

и видео-презентација  филм“Дечко 

који се стидео”. 

Одређени ниво 

усвојених знања у 

овој области 

Март,2015 Јасмина Богојевић Тест знања о сиди 70% ученика 

овладало 

неопходним 

знањима 

 

8. Емисија на разгласу поводом 

1.децембра Светског дана борбе 

против сиде (вршњачка едукација) 

Информисање 

младих о овој тешкој 

болести   

1.децембар 2014 Вршњачки 

едукатори 

Едукативна емисија Већина ученика 

школе 

информисана 

 

9. Здрава исхрана  Информисње 

ученика о здравој 

исхрани 

Прво полугодиште М. Мирчић. М. 

Теодоровић стручна 

лица 

Увид у педагошку 

документацију 

70% ученика  

информисано 
 

10. Здрава храна квиз Одрећени ниво 

усвојених знања у 

овој области 

Прво полугодиште М. Теодоровић, 

Милена Мирчић 

Увид у педагошку 

документацију  

Ученици 4. разреда  

11. Спортом против болести 

зависности (организовати турнир) 

Избегавање 

ризичних облика 

понашања 

Друго полугодиште Жељко Пакић Увид у педагошку 

документацију 
Ученици од 5-8 

разреда 
 

12. Анализа резултата анкете о 

коришћењу слободног времена 

биће на Наставничком већу 

2014/2015. године 

Критички осврт 

Критички осврт на 

резултате анкете 

Прво полугодиште Снежана Мраовић и 

Милена Мирчић 

Увид у педагошку 

документацију 

Ученици 5-

7.разреда 
 

13. Болести зависности и сида 

едукација родитеља. 

Радионичарски рад 

Информисање 

родитеља о 

болестима 

зависности 

У току школске 

године 
Јасмина Богојевић 

Разредне старешине 

7. Разреда 

Тест знања о 

болестима зависности 

за родитеље 

70% родитеља 

информисано о 

болестима  

зависности 

 

14. Трговина људима Информисање 

родитеља 

У току школске 

године 

Ј.Богојевић , разредне 

старешине 8. Разреда 

увид у педагошку 

документацију 

Ученици 8. разреда , 

родитељи 
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План рада Тима за сарадњу са медијима                               координатор Светлана Тошић 

Активност Циљеви Време 

реализације 

Носилац активности 

 

Евалуација Критеријум успеха 

 

Састанак тима; 

дефинисање плана 

за наредну школску 

годину; упознавање 

са циљевима и 

задацима 

Договор у вези са радом тима август Чланови тима: 

Светлана Тошић, 

Биљана Гајић, 

Ивана Глигорић, 

Јелена Ђорђић, 

Дарко Костић, 

Драгица Ћосић, 

Драгана Спремић 

  

Чивијада; учешће на 

карневалу и другим 

догађајима 

предвиђеним 

овогодишњим 

програмом Чивијаде 

Обавестити медије (Глас Подриња, 

Подринске новине) о томе како је 

наша школа испратила ова 

дешавања у граду; уредити пано у 

школи са фотографијама са 

карневала. 

септембар С. Тошић, Д.Ћосић,  

Д. Спремић 
Интервју са 

ученицима  

Ученици су 

задовољни. 

Европски дан језика  Гостовање на Регионалној 

телевизији; похвалити учеснике 

преко разгласа школе. 

26. 

септембар 

И. Глигорић, Ј. 

Ђорђић 

Анкета међу 

ученицима о 

успешности 

реализованих 

активности 

70% ученика 

задовољно и желе 

да и убудуће 

учествују. 

Спортска недеља Испратити све спортске 

активности у екипној и 

појединачној конкуренцији. 

октобар Б. Гајић, И. 

Глигорић, Д. 

Костић, Д. Ћосић, 

Д. Спремић 

Анкета међу 

ученицима о 

успешности 

реализованих 

активности 

80 % ученика је 

задовољно. 

Дечја недеља О свим манифестацијама које је 

школа приредила у оквиру Дечје 

недеље информисати ученике 

преко разгласа школе, а и преко 

прва 

недеља 

октобра 

С. Тошић, И. 

Глигорић, Ј. 

Ђорђић, Б. Гајић, Д. 

Спремић 

Интервју 70% ученика је 

задовољно. 
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локалних новина. 

 

Прослава Дана 

Светог Саве 

Написати чланак о прослави Дана 

Светог Саве у нашој школи и 

послати локалним новинама; 

уредити пано школе са 

фотографијама са прославе. 

27.1.2014. Д. Костић, С. 

Тошић 

Анкета Ученицима, 

родитељима и 

наставницима   се 

допала приредба. 

Промоција 

најбољих ученика у 

првом полугодишту 

Похвалити ученике преко разгласа 

школе 

фебруар С. Тошић, И. 

Глигорић, Д. 

Костић, Д. Ћосић 

Анкета Ученицима, и 

наставницима   се 

допада овај вид 

промоције успеха. 

Вече страних језика 

(представа у 

Културном центру) 

Гостовање на Регионалној 

телевизији; похвалити учеснике 

преко разгласа школе; уредити 

пано. 

март И. Глигорић, Ј. 

Ђорђић 

Анкета 50% ученика је 

присуствовало и 

допао им се 

садржај. 

Прослава Дана 

школе (представа ) 

Гостовање на Регионалној 

телевизији; похвалити учеснике 

преко разгласа школе; уредити 

пано; написати чланак за локалне 

новине. 

април Сви чланови тима Анкета  70% ученика  и 

наставника је 

задовољно 

програмом за Дан 

школе. 

Јевремови дани Оглашавање у свим медијима о 

активностима које се у школи 

реализују поводом обележавања  

200 година од доласка Јеврема 

Обреновића у Шабац 

март Наставници и 

учитељи који 

реализују  неку од 

активности 

интервју-анкета 70% заступљеност 

у садржајима рада 

са ученицима 

Књижевно - 

драмско вече 

Гостовање на Регионалној 

телевизији; похвалити учеснике 

преко разгласа школе; уредити 

пано. 

мај С. Тошић, Д. 

Костић 

Анкета  50% ученика је 

присуствовало и 

допао им се 

садржај. 

Хорско вече Гостовање на Регионалној 

телевизији; похвалити учеснике 

преко разгласа школе; уредити 

јун Д. Ћосић, Д. 

Спремић 

Анкета 90% ученика је 

присуствовало.  
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пано. 

Промоција 

најбољих ученика 

школе и ученика 

који су постигли 

запажене резултате 

на такмичењима 

Похвалити најбоље ученике и 

ученике који су остварили 

запажене резултате на 

такмичењима преко разгласа 

школе; гостовати са појединим 

ученицима на регионалној 

телевизији; написати о њима 

чланак за локалне новине; уредити 

пано са њиховим фотографијама. 

 Чланови тима анкета Ученицима, 

родитељима и 

наставницима   се 

допада овај вид 

промоције успеха. 

Састанак тима - 

разматрање степена 

успешности 

реализованих 

садржаја 

Похвалити рад тима. крај јуна Чланови тима Бројчана оцена 

1-5 целокупног 

рада 

Оцена 4 највише 

заступљена. 
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План СТИО тима 

Координатор тима: Наташа Јовановић 

Садржај активности Циљеви Време  Носиоци 

активности 

Евалуација  Критеријуми успеха 

1.Упознавање чланова са 

планом рада тима 

Пружање подршке ученицима 

који раде по ИОП-у 

 

Сензибилисање наставника 

Септембар, 2014. Наставници  

 

 

 

 

Координатор тима 

 

 

Стручни сарадници 

Сви ИОП планови имају 

неопходне елементе  

неопходне за усвајање на 

педагошком колегијуму 

Сви ученици које је 

интересорна комисија 

предложила раде по ИОП-у Информисање чланова тима о 

ученицима који ће радити по 

ИОП-у у школској 2015/16. 

години 

Предлагање ИОП-а за ученике 

који раде по овом плану  

Информација и потреби 

сарадње чланова тима са 

родитељима ученика који раде 

по ИОП-у 

Сарадња са Медицинским 

центром и интерресорном 

комисијом 

2-Праћење и реализација ИОП-

а, уочени проблеми, тешкоће, 

ревизија ИОП-а, предложене 

мере, дискусија 

Праћење напредовања успеха у 

учењу ученика који раде по 

ИОП-у 

Децембар, 2015. Наставници  

 

 

Координатор тима 

 

 

Стручни сарадници 

ИОП-ови се реализују за 

све ученике 

90% ученика који раде по 

ИОП-у нема евидентираних 

тешкоћа 

3-Анализа остварених исхода 

за ученике који раде по ИОП-у 

Сви ученици који раде по ИОП-

у напредују у складу са својим 

могућностима 

Фебруар-март, 2016.  Наставници  

 

 

 

 

Координатор тима 

 

 

Стручни сарадници 

Процена остварених 

(измењених) стандарда 

предвиђених ИОП-ом 

Сви ученици који раде по 

ИОП-у остварили су 

планиране циљеве и исходе 

предвиђене ИОП-ом на крају 

првог полугодишта 

Оцењивање ученика који раде 

по ИОП-у 

Предлог мера за унапређивање 

рада, евиденција 
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4.Информисање чланова тима 

о реализацији планова по 

ИОП-у  

Тестови знања у складу са 

постављеним циљевима ИОП-а 

Јун, 2016- Кординатор тима , 

Стручни сарадници, 

Наставници  

Процена остварених 

измењених стандарда 

предвиђених ИОП-ом 

Сви ученици који раде по 

ИОП-у остварили су 

планиране циљеве и исходе 

предвиђене ИОП-ом на крају 

школске године 
Анализа успеха ученика, 

евалуација ИОП-а, 

договор, предлагање и израда 

тестова за завршни испит по 

ИОП-у 

Размена искустава, сарадња са 

другим тимовима, 

информације, вођење 

докумената о ученицима који 

раде по ИОП-у 
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План рада тима за културну и јавну делатност школе                         координатор Зорица Лазић 

Активност Циљеви Време 

реализације 

Носилац активности 

 

Евалуација Критеријум 

успеха 

 

Сати 

 

Састанак тима; дефинисање 

плана за наредну школску 

годину; упознавање са 

циљевима и задацима 

Унапредити рад тима август Чланови тима    

Чивијада; учешће на 

карневалу и другим 

догађајима предвиђеним 

овогодишњим програмом 

Чивијаде, а у складу с 

узрастом деце. 

Укључити што више 

деце у актуелна 

дешавања; мотивисати 

их да учествују у 

догађајима 

предвиђеним за њихов 

узраст; указати на 

значај дружења, 

надметања, смеха, 

позитивне атмосфере. 

септембар Ана Ивковић, 

Катарина Гајић,  

Саша Вечериновић,  

Светлана Тошић 

Интервју са 

ученицима  

Ученици су 

задовољни. 

 

Европски дан језика  Упознати наше 

суграђане са значајем 

учења страних језика; 

омогућити ученицима 

да ван учионице 

покажу своје знање 

страних језика; 

промовисати нашу 

школу. 

26. 

септембар 

М. Ракић, Б. Бојић, А. 

Рафаиловић, Ј. 

Ђорђић И. Глигорић, 

Б. Димитријевић, Н. 

Бајић, С. Јосиповић, 

С. Живић, Ј. Судар 

Машић 

Анкета међу 

ученицима о 

успешности 

реализованих 

активности 

70% ученика 

задовољно и 

желе да и 

убудуће 

учествују. 

 

Спортска недеља Организовати спортске 

активности у екипној и 

појединачној 

конкуренцији. 

октобар Учитељи разредне 

наставе 

Анкета међу 

ученицима о 

успешности 

реализованих 

80 % ученика 

је задовољно. 
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активности 

Дечја недеља Организовати недељу 

по мери детета; 

осмислити што више 

интересантних 

садржаја. 

прва недеља 

октобра 

Марица Пријовић и 

чланови тима за дечју 

недељу 

Интервју 70% ученика је 

задовољно. 

 

Прослава Дана Светог Саве Упознати ученике са 

животом и делом 

Светог Саве, значајем 

православља и 

светосавља; истаћи 

духовне вредности 

којим треба да тежимо. 

27.1.2014. С. Лазић, Ј. 

Живковић, Д. Ћосић, 

З. Лазић, С. Тошић, 

С.Топић, М. 

Пријовић,С. 

Вечериновић , С. 

Обрадовић, Н. 

Туменко, Љ. 

Максимовић 

Анкета Ученицима, 

родитељима и 

наставницима   

се допала 

приредба. 

 

Вече страних језика 

(представа у Културном 

центру) 

Истаћи значај учења 

страних језика; 

омогућити деци да 

искажу своја знања 

страних језика; 

неговати љубав према 

језицима. 

март М. Ракић, А. 

Рафаиловић, 

Ј.Ђорђић, Б. Бојић,  И. 

Глигорић, Б. 

Димитријевић, Н. 

Бајић, С. Јосиповић, 

С. Живић, Ј. Судар 

Машић 

Анкета 50% ученика је 

присуствовало 

и допао им се 

садржај. 

 

Прослава Дана школе 

(представа ) 

Укључити што више 

ученика у културни 

живот школе; развијати 

љубав према глуми и 

позоришту; стицање 

самопоуздања. 

април С. Тошић, З. Лазић, С. 

Топић, Н. Туменко, С. 

Обрадовић, Д. 

Дедовић, М. 

Пријовић, С. 

Вечериновић 

Анкета  70% ученика  

и наставника је 

задовољно 

програмом за 

Дан школе. 

 

Књижевно - драмско вече Подстаћи љубав према 

књижевности и 

позоришту; развијати 

мај С. Тошић, З. Лазић, С. 

Топић, Н. Туменко, С. 

Обрадовић, Д. 

Анкета  50% ученика је 

присуствовало 

и допао им се 
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самопоуздање, 

ослобађати се треме од 

јавних наступа. 

Дедовић садржа. 

Хорско вече Подстаћи љубав према 

музици; омогућити 

музички талентованој 

деци да покажу своје 

умеће, развијати 

самопоуздање, 

ослобађати се треме од 

јавних наступа 

јун Марица Пријовић, 

Љубица Максимовић 

Анкета 90% ученика је 

присуствовало.  

 

Састанак тима - разматрање 

степена успешности 

реализованих садржаја 

Похвалити рад тима. крај јуна Чланови тима Бројчана 

оцена 1-5 

целокупног 

рада 

Оцена 4 

највише 

заступљена. 

 

 

 


