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На основу члана 57. став први, тачка 2. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) Школски одбор ОШ ”Др Драган 

Херцог” на својој седници 02/112 одржаној 15. септембра 2015. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 

Усваја се Годишњи план рада ОШ “Др Драган Хергог”  

за период од 01.09.2015. до 31.08.2016. године (школска 2015/16. година). 

 

 

 

У Београду 

септембра 2015. године                                                      Председник Школског одбора 

 

                                                                                                  ______________________________                       
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УВОД 

Полазне основе рада 

 

Основна школа "Др Драган Херцог" у Београду основана је Решењем Скупштине града Београда 

број 10-4-737/1 од 10. 07. 1969. године са задатком да болесној деци оба пола која се налазе на лечењу у 

здравственим установама у Београду, а која до краја календарске године у којој се уписују навршавају седам 

година живота, као и старијој деци и омладини до навршене деветнаесте године, пружи основно образовање 

и васпитање у складу са њиховим здравственим могућностима. 

Закључком Градског комитета за образовање и физичку културу од 28. 04. 1987. године, Основна 

школа "Др Драган Херцог” треба да настави рад као основна школа са специфичном организацијом васпитно

-образовног рада по заједничком програму у основној школи, као и да у свом саставу има посебне групе - 

одељења у којима ће се остваривати план и програм образовања и васпитања деце која су разврстана према 

врсти и степену ометености у развоју. 

Поред основног образовања и васпитања ученика који се налазе на лечењу у београдским 

болницама , Школа својим радом обухвата и ученике који су због природе своје болести везани за кућу где 

два ученика чине једно одељење. 

Рад Школе одвијаће се у складу са Законом о основној школи (Службени гласник РС, бр 55/2013), 

Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр 72/09 и 52/2011) и Закон о 

изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр 

55/2013). 
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         Циљеви образовања и васпитања2 

          Циљеви основног обрзовања и васпитања јесу:  

         1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

         2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак 

школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;  

         3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на 

језицима различитих уметности;  

         4) развој способности и проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

         5) оспособљавање за ресшавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и 

свакодневном животу;  

         6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота; 

         7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;  

         8)  оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја 

и будућег живота;  

         9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

        10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

потребе неговања и развоја физичких способности;  

         11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике 

и заштите животиња; 

         12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са 

другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

         13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом 

друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности правде, истине, 

слободе, поштења и личне одговорности; 

         14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање 

свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, 

традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа: 

          15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и 

толеранције. 

——————————————— 

2 Закон о основном образовању и васпитању( “ Cл. гл. РС”, бр. 55/2013) - члан 21.  
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         Полазне основе рада школе 

         Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након 

завршеног основног образовања: 

        1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако 

стечена знања примењују и размењују; 

        2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне 

мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким 

средствима;  

        3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

        4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према 

свом животу, животу других и животној средини; 

        5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено 

изражавање; 

        6) бити оспособљени за самостално учење; 

        7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

        8) моћи да индетификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и 

релевантна знања; 

        9) бити спрмени да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 

       10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

       11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом 

остваривању; 

       12) имати развијено осећање припадности соспственој породици, нацији и култури, познавати сопствену 

традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

       13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са 

њиховим припадницима; 

       14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице.3 

        

             Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се имало у 

виду, поред осталог, и следеће: 

  -  да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног рада утврђене 

правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси овај Годишњи план рада; 

-  да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма; 

 —————————————- 

3
 Закон о основном образовању и васпитању ( “Сл. гл. РС” , бр. 55/13) - члан 21 
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           -  да се од  I  до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и да ће се реализовати 

школски програм који ће важити наредне четири године, а који је школа донела са општим и посебним 

основама школског програма; 

      -  да је праћењем и анализом рада и резултата у протеклој години уочено да нека питања из живота и рада 

школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: (нпр. организованије  чување и 

рационалније коришћење материјалне основе рада; осмишљеније предузимање мера да се расположива 

литература користи благовремено и стваралачки; редовније одржавање и посећивање огледних и угледних часова; 

да се редовније и отвореније разматрају и размењују искуства; много студиозније прилажење пословима у вези са 

непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима појединих ученика који 

имају проблема у школи; боља организација слободног времена ученика; благовременије реаговање на све 

проблеме; довођење рада стручних актива на виши ниво и сл.); 

       -  да ће ове школске године бити 20 одељења млађих разреда, 20 одељења старијих разреда, 1 одељење 

комбиновано од  I до VIII разреда и 20,5 одељења у кућној настави; 

        -  да просечан број ученика у болничким одељењима варира у зависности од хоспитализације ученика у 

болницама,  а у кућној настави два ученика чине једно одељење; 

        -  да ће предметна настава у млађим разредима бити заступљена из страних језика (енглески, француски, 

немачки и руски); 

        -  да ће се страни језик (енглески и француски) изучавати од I  до VIII разреда као обавезни наставни предмет; 

        - да ће се настава француског, немачког и руског изучавати од  V  до VIII разреда са по 2 часа недељно као 

изборни наставни предмет; 

        -  да ће се  од  V  до VIII разреда разреда  организовати један час недељно “изабраног спорта“ за ученике који 

су у могућности да се баве физичким активностима; 

        -  да ће се  од I  до VIII разреда разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; 

        -  да ће се  од  V  до VIII разреда разреда остваривати још 3 изборна програма које ће школа понудити 

ученицима, а који ће се определити за један на почетку школске године; 

        -  да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на завидном нивоу; 

        -  да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних 

садржаја; 

        -  да је нужно побољшати резултате, нпр. на такмичењима у школи и ван ње, и да обухват ученика из 

појединих дисциплина у којима се такмиче, треба повећати; 

        -  да је потрбна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на 

завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика, математике, биологије, физике, хемије 

историје и географије, стручних сарадника и директора школе; 

        -  да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја који 

се реализују у школи и других захтева; 

        -  да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и 

жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. 
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     Материјално-технички  и просторни услови рада 

     Просторни услови за обављање васпитно-образовног рада зависе од могућности болница. Углавном су 

ти услови врло мало измењени у односу на претходну школску годину. Школа има на располагању 

болесничке собе и учионице, а за кућну наставу користи просторије у становима ученика. 

У болницама ће се користити следеће просторије: 

Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, општина Савски венац - болесничке собе, учионица и 

конференцијска сала; 

Институт за ортопедско-хирушке болести-Болница "Бањица”, Михајла Аврамовића 28, општина 

Савски венац - болесничке собе, наставничка канцеларија; 

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић” ,  Сокобањска 13, општина Савски венац- две 

учионице,  медијатека; 

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Церебрала 1 (стационарни  

боравак), Сокобањска 17, општина Савски венац—трпезарија, болесничка соба и соба дефектолога; 

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Церебрала 2 ( екстерни 

боравак), Браће Јерковић 5, општина Вождовац - три учионице; 

Институт за ментално здравље,  Палмотићева 37, општина Стари град- једна учионица у дневној 

болници и болесничке собе на одељењу; 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић”,  Радоја Дукића 8, 

општина Нови Београд - болесничке собе и простор у “Родитељској кући”; 

Институт за онкологију и радиологију Србије,  Пастерова 7, општина Савски венац - дневни боравак—

играоница и простор у “Родитељским кућама”; 

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину,  Доктора Суботића 6А, општина Савски 

венац - дневни боравак;                                                                                

Дечја болница за плућне болести и туберкулозу, КБЦ  “Др Драгиша Мишовић”,   Јована 

Маринковића 4 , општина Савски венац - болесничке собе, трпезарије и учионица у новој згради; 

Дечја болница КБЦ Земун, Гундулићева 32, општина Земун -  две  учионицe;  

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине,  Звечанска 7 , општина Савски венац—спаваонице;  

Управна зграда  –  кабинет за учење на даљину (који је припремљен у току претходне школске године). 
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Намештај у просторијама које Школа користи једним делом је својина Школе, а другим болница. Можемо 

рећи да се годинама није улагало у опремање са намештајем, тако да је похабан и одговара својој намени 

врло скромно, без великих услова за савремени рад. 

Опремању Школе наставним средствима се последњих година посвећивала посебна пажња, али ипак та 

опремљеност  не задовољава све наше потребе. Школа нема никаквих специфичних наставних средстава и 

помагала, већ употребљава оно што се може наћи на тржишту. С обзиром на разуђеност објеката у којима 

Школа ради и услове рада у просторијама, потребна су јој лако преносива наставна средства, а њих на 

тржишту скоро и да нема. У плану је опремање посебне просторије из које би се изводила настава на 

даљину.  

Библиотека има више од 2700 књига. Својом укупном и садржајном структуром задовољава потебе 

ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља. У школу редовно стиже више од  8 листова и 

часописа, и то из свих области науке, уметности и технике. 
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25 рачунара, 

16 таблет рачунара, 

Интерактивна табла, 

Xbox играчка конзола, 

2 телевизора, 

1 видео рикордер, 

2 графоскопа, 

1 полу-аутоматски дијапројектор,  

1 електронски микроскоп,  

2 обична дијапројектора,  

1 учило "Хајде да рачунамо", 

Пећ за печење глине, 

Грнчарски точак, 

3 дигиталне камере, 

Лабoраторија за хемију, 

Лабораторија за физику, 

ДВД  плејер, 

Три дигиталне учионице, 

Мултимедијални пројектор, 

ЦД дискете, 

Clavinova дигитални клавир, 

VEGA пројекционо платно, 

Струњаче, 

Кондициони бицикл 2, 

Мултимедијални спикерсистем, 

Синтисајзер 2, 

Дигитални фотоапарат, 

Лопте, 

Дечји ОРФОВ инструмент, 

     Зидне карте, 

    Глобус, 

    Рачунаљке, 

    Сто за стони тенис, 

    Скенер 

Поред наведених наставних средстава које школа поседује, у настави се користе телевизори, ДВД и 

ЦД плејери којима располажу болнице.  

              И ове школске године набавка наставних средстава и помагала вршиће се преко одговарајуће 

комисије Наставничког већа, а на основу предлога стручних већа уз вођење рачуна о потребама појединих 

пунктова и материјалних могућности Школе. Настојаће се да се уз помоћ донатора прикупе средства за 

набавку наставних средстава и школског прибора. 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

Oд савремених наставних средстава школа има: 
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        Услови средине у којој Школа ради 
                                                                                                               

Услови у којима се настава изводи су специфични. Они су разноврсни, а зависе од места где се настава 

изводи и природе болести ученика. Настава се одвија у кућним и болничким условима, а свака од болница 

има свој режим рада коме се ми, као школа, прилагођавамо. Такође, прилагођавамо се стању ученика, водећи 

рачуна о веома различитим и комплексним клиничким сликама које се крећу од благих сметњи па до тешких 

стања која онемогућавају, тј. ометају функционисање ученика у више сфера. Ученици означени као деца са 

тешкоћама у развоју, а које ми обухватамо школовањем, једна су од најбројнијих и најразноврснијих група у 

тој категорији и могу се сврстати у следеће категорије: 

-деца са можданом патологијом, 

-деца са периферним одузетостима, 

-деца са прогресивним обољењима, 

-деца са органским обољењима без испада у моторном функционисању 

-ортопедски случајеви и 

-деца других категорија.  

 

Сама дијагноза намеће посебне услове и третман ових ученика. Циљ нашег рада је корекција проблема 

које стање носи са собом, окупирање наставом, скретање пажње са болести, откривање и стицање увида у 

преостале способности ученика и омогућавање што нормалнијег процеса сазревања. 

 

Програм активности зависи и од задржавања ученика у болници. Тако, ученици обухваћени наставом у 

Клиници за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”, Специјалној болници за церебралну парализу и 

развојну неурологију, Институту за ментално здравље као и у кућној настави , стални су ђаци наше школе 

које обухватамо наставом током целог основношколског образовања. У другим болницама у којима школа 

изводи наставу, ученици се краће задржавају, али се често и по неколико пута у току школске године враћају 

у болницу, тј. школу. 

 

Ученици који су били обухваћени наставом у болничким условима, а не могу да наставе школовање у 

матичној школи и станују ван територије града Београда, могу се укључити у наставу на даљину. Учење на 

даљину се састоји у организовању континуиране наставе за све предмете, уз поштовање свих педагошких 

принипа и применом информационих технологија. Ученицима је омогућено да прате предавања, да имају 

приступ материјалима за учење уз вежбање, тестирање и проверу знања и да имају сталну електронску 

комуникацију са наставником. 

 

Наши ученици су из свих крајева Србије, а наставом обухватамо и децу која долазе из Републике Српске. 

 

Деца обухваћена кућном наставом су деца са територије Београда, а настава се изводи индивидуално. Да 

би се помогло социјализацији и дружењу са вршњацима, Школа организује групни рад у својим 

просторијама. Дружења ученика треба да буду чешћа и ефикаснија, стога Школа има потребу за  једном 

учионицом која би јој била додељена у некој школи у близини која има вишак простора, или да добије 

средстава за доградњу једне учионице и њено опремање рачунарима и другим савременим наставним 

дидактичким средствима. 

 

Организација и време одржавања наставе у Школи је условљено и усклађено са организацијом рада сваке 

болнице, а кућна настава се изводи у преподневним сатима. 

 

Сатница  одржавања часова у болницама и кућној настави је дата у следећој табели. 
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САТНИЦА ПО КЛИНИКАМА 

 Кућна настава Бањица Дедиње Нови Београд Земун  

     Млађи разреди 
Старији 

разреди 

1 9.00 - 9.45 9.00 - 9.45 9.00 - 9.45 13.10 - 14.15 9.00 - 9.45 14.00 - 14.45 

2 9.45 - 10.30 9.50 - 10.35 9.50 - 10.35 14.20 - 15.05 9.45 - 10.30 14.50 - 15.35 

3 10.30 - 11.15 10.40 - 11.25 10.40 - 11.25 15.10 - 15.55 10.30 - 11.15 15.40 - 16.25 

4 11.15 - 12.00 11.30 - 12.15 11.30 - 12.15 16.00 - 16.45 11.15 - 12.00 16.30 - 17.15 

5 12.00 - 12.45 12.15 - 13.00 12.30 - 13.15 16.50 - 17.35 12.00 - 12.45 17.20 - 18.05 

6 12.45 - 13.30 13.30 - 14.15 13.20 - 14.05 17.35 - 18.20   

7 13.30 - 14.15 14.20 - 15.05 14.10 - 14.55    

8 14.15 - 15.00 15.10 - 15.55 15.00 - 15.45    

9 15.00 - 15.45 16.00 - 16.45     

10.  16.50 - 17.35     

 Онкологија Рехабилитација Неурологија   Церебрала 1 Церебрала 2  

   Пре подне После подне   

1 15.30 - 16.15 7.30 - 8.10 9.00 - 9.45 15.00 - 15.45 13.00 - 13.45 10.00 - 10.35 

2 16.15 - 17.00 8.15 - 8.55 9.45 - 10.30 15.45 - 16.30 13.45 - 14.30 10.35 - 11.10  

3 17.00 - 17.45 9.00 - 9.40 10.30 - 11.15 16.30 - 17.15 14.30 - 15.15 11.10 - 11.45 

4 17.45 - 18.30 10.00 - 10.40 11.15 - 12.00 17.30 - 18.15 15.15 - 16.00 11.45 - 12.20 

5 18.30 - 19.15 10.40 - 11.20 12.00—12.45  16.00 - 16.45 12.20 - 12.55 

6  11.20 - 12.00   16.45 - 17.30 12.55-13.30 

7       

 УДК 1,2 УДК 3 Звечанска ИМЗ Родитељске куће 
Одељење на 

даљину 

    

Млађи разреди: 

12.00 - 16.00 

 

Старији разреди: 

14.00 - 18.00 

 

Сатница зависи 

од дана у 

недељи и може 

се видети у 

распореду 

часова. 

Млађи разреди: 

11.30 - 15.00 

1 13.15 - 14.00 8.30 - 9.15 8.00 - 8.40 

2 14.00 - 14.45 9.15 - 10.00 8.40 - 9.20 

3 14.45 - 15.30 10.00 - 10.45 8.40 - 9.20 

4 15.30 - 16.15 10.45 - 11.30 9.50 - 10.30 

5 16.15 - 17.00 11.30 - 12.15 10.30 - 11.10 

6 17.00 - 17.45  11.20 - 12.00 

7    
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         Запослени у школи 

 

 

Извршилац   

 

Степен стручне спреме   

 

I II III IV V VI VII VII2 

1. Дирeктор школе        1 

2. Педагог        1 

3. Психолог       1  

4. Наставници      17 60,5 2 

5. Библиотекар       0,5  

 

 

 

 

6.  

Администривно 

финансијска служба 

        

а) секретар       1  

б) шеф рачуноводства       1  

в) администр. радник - 

благајник 

    1     

 

 

7.  

Помоћно особље         

а) домар   1      

б) спремачица   0,5      

Структура запослених у ОШ “ Др Драган Херцог” 
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Друштвена средина 

 

       Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно обогати. 

Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег плана рада школе посебно 

место заузимају: Mинистарство Просвете науке и технолошког развоја , Градски секретаријат за 

образовање, општина Савски венац, болнице у којима се изводи настава, Удружење родитеља деце 

са сметњама у развоју, интерресорне комисије, Српска православна црква. 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Приказивање и афирмација делатности ове јединствене основне школе у Србији је један од 

важних задатака свих запослених. У свим болницама у којима Школа ради биће постављени панои са 

радовима наших ученика из разних области. У оквиру стручних скупова које организују болнице или друге 

институције које се баве децом учествоваће, кад је год то могуће и представници Школе. У припреми 

садржаја за школски лист "Плави чуперак", поред ученика активно ће учествовати и наставници Школе. 

Организоваће се учешће на разним наградним конкурсима за ученике основних школа. 

Наставиће се досадашња успешна сарадња са УНИЦЕФ-ом и другим хуманитарним 

организацијама.  

Јавност рада Школе оствариће се кроз контакте са средствима јавног информисања. За све акције 

које ће бити спроведене у Школи биће позвани новинари радио и телевизијских станица и дневне и стручне 

штампе. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

Школа ће у току школске 2015/16. године свој рад обављати према Правилнику о школском календару који 

је донео Министар просвете и спорта. 

               На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09 , 52/11, 55/13 и 35/15 - аутентично тумачење),  

 Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси  
 

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ  
Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 4/2015 

 

Члан 1.  

 

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

школску 2015/2016. годину.  

Члан 2.  
 

   Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним 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 уторак, 1. септембра 2015. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2016. 

године.  

 

  Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2016. године.  

 

  Друго полугодиште завршава се у уторак, 31. маја 2016. године за ученике осмог разреда, односно у среду, 

15. јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда.  

 

Члан 4.  

 

   Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ченике од првог до седмог 

разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

 

    Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневнe наставнe седмицe, односно 

170 наставних дана.  

 

    У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада 

равномерно распореди дане у седмици.  

 

    Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.  

 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

 

Школски календар 
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Члан 5 

 

   Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем 

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

 

Члан 6.  
 

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

  Јесењи распуст почиње у понедељак, 9. новембра 2015. године, а завршава се у уторак, 10. новембра 2015. 

године. 

 

   Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 31. децембра 2015. године, а завршава се у 

петак, 8. јануара 2016. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2016. године, а завршава се у 

петак, 12. фебруара 2016. године.  

 

   Пролећни распуст почиње у четвртак, 28. априла 2016. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2016. године.  

 

  Летњи распуст почиње у четвртак, 16. јуна 2016. године, а завршава се у среду, 31. августа 2016. 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 

Видовдан – спомен на Косовску битку.  

 

   Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2015. године, Свети Сава 27. 

јануара 2016. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 22. априла 2016. године, Дан победе 9. маја 2016. године, Видовдан 28. јуна 2016. 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.  

 

   Недеља, 8. новембар 2015. године обележава се као Дан просветних радника.  

 

 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 – 23. септембра 2015. године, на први дан Курбан Бајрама;  

3) припадници Јеврејске заједнице – 23. септембра 2015. године, на први дан Јом Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. 

децембра 2015. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 

2016. 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 25. марта до 28. марта 2016.  године,православни од 29. априла до 2. маја 2016.  

године).  
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Члан 9.  
 

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

су се остваривале екскурзије.  

 

   Ако 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 поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује 

годишњим планом рада.  

 

   Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају осмог разреда, као и време поделе 

диплома, школа утврђује годишњим планом рада.  

 

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

обавиће се у уторак, 28. јуна 2016. 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.  

 

 

 Члан 11.  
 

   Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2015/2016. годину 

одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 

 Члан 12.  

 

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије 

- Просветном гласнику".  

 

 

 

   

 Број 110-00-96/2015-04  

   У Београду, 15. маја 2015. године  
                

                                                                                                                                                 

                                                                                                                          Министар  

 

                                                                                                                        др Срђан Вербић, с.р.  
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29.1.2016. Подела књижица на крају првог полугодишта 

28.6.2016. Подела књижица на крају школске године 

24.6.2016. Подела сведочанстава за ученике осмог разреда 
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Списак уџбеника и приручника 

      Наставничко веће школе је на својој седници, одржаној 31.8.2015. године, а на предлог наставника и 

стручних већа, донело Одлуку и утврдило следеће: 

Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2015/2016. 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Нови буквар - уџбеник Љ. Вдовић, Б. Матијевић Р. Јанаћковић  

 

 

 

      Eduka  Радна свеска уз буквар и читанку И. Јухас 

Читанка са поукама о језику- уџбеник  Радмила Жежељ – Рапић 

 Дубравка Павловић  

Игра речи- читанка Радмила Жежељ – Рапић  

Klett  
Буквар- Од  слова до енциклопедије  Дубравка Павловић  

Буквар и почетница – Кућа слова Милица Ћук, Тодор Ћук, Мирослав 

Маринковић, Бранко Стевановић 

 

НОВА 

ШКОЛА  
Добро јутро – читанка  Милица Ћук, Тодор Ћук, Мирослав 

Маринковић, Бранко Стевановић  

Буквар  и ЦД Вук  Милатовић и Анастасија Ивковић  

 

ЗУНС Наставни листови уз буквар  Вук  Милатовић и Анастасија Ивковић 

Словарица Радмила Жежељ-Ралић 

Златна јабука- читанка са ЦД-ом  Славица Јовановић  

БУKВAР- уџбеник С.  Маринковић  

 

 

Креативни 

центар 

Радна свеска уз буквар З. Вукајловић, З Стојановић 

Почетно читање и писање З.Вукајловић, З.Стојановић 

Читанка- уџбеник С. Mарковић, С.  Маринковић 

Радна свеска уз читанку З.Вукајловић, З.Стојановић 

Забавна граматика  С. Маринковић  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  В. Милатовић, А. Ивковић  ЗУНС  

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Д. Чича ,С.  Илић Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Б. Матијевић, Љ. Видовић, Р. Јанаћковић  Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Д. Павловић, Р. Жежељ  Klett 

Српски језик 

Млађи разреди 



 

21 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

МАТЕМАТИКА 1a 
МАТЕМАТИКА 1б - РАДНА СВЕСКА  

С. Јоксимовић  Eduka 

Игра облика и бројева- уџбеник Јасна Жиц, Марина Јовановић, Мартина 

Рајшп 

 

 

 

Klett  Игра облика и бројева- задаци за 

обнављање 

Марина Јовановић 

Игра облика и бројева- радна свеска Јасна Жиц, Марина Јовановић, Мартина 

Рајшп  

Разиграна математика – уџбеник 

Разиграна математика – радна свеска 

M Ћук,З Јевтић, Б Марковић НОВА 

ШКОЛА 

Математика 1- уџбеник Симеун Маринковић Креативни 

центар  

Математика 1 – уџбеник и ЦД  

Математика 1- радна свеска 

Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић 

Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић 

ЗУНС 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Марјановић ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Ћук НОВА 

ШКОЛА 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С. Маринковић  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С Јоксимовић Eduka  

Математика 

Грађанско васпитање 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

Литераура за 

ученике 

Грађанско васпитање "Растимо" – радна 

свеска 

Н. Марковић и С. Вујић  Eduka  

Ја и други- уџбеник Б. Бубањ, М. Влајков, С. Мали, Т. 

Пејовић-Себић 

ЗУНС 

Грађанско васпитање Н.Игњатовић Савић и група аутора Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Б. Бубањ, М. Влајков, С. Мали, Т. 

Пејовић 

ЗУНС  

Литература за 

наставнике ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Н. Игњатовић Савић и група аутора Креативни 

центар  
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ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

Литература за 

ученике 

Музичка култура са ЦД-ом М.Смрекар-Станковић и С. Цветковић Eduka  

Певам, свирам, слушам – музичка 

култура 

М Ћук, С Илић, З Јевтић, НОВА 

ШКОЛА 

Музичка култура  и ЦД Г. Стојановић, З. Васиљевић, Т. Дробни ЗУНС 

Чаробни свет музике+ цд  Гордана Илић  Klett  

Музичка култура   В. Илић  Креативни 

центар  

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Г. Стојановић ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Смрекар- Станковић, С. Цветковић Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  В. Илић Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  мр Г. Илић Klett 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ 

Физичко и здравствено васпитање  

Г. Крагујевић,  И. Ракић  ЗУНС  

Литература за 

наставнике ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ 

Вежбајмо заједно  

В. Курјан Манестар  Креативни 

центар  

Чувари природе 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

Литература за 

ученике 

Чувари природе 1 – уџбеник и ЦД В. Матановић, В. Ђорђевић, Б. Станец ЗУНС 

Чувари природе - уџбеник  С. Брдар  Креативни 

центар  

Литературе за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  В. Матановић, Б. Станец, В. Ђорђевић ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С. Брдар Креативни 

центар  
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ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 

Народна традиција- уџбеник С. Миловановић и И. Јухас Eduka  

С колена на колено- уџбеник  С. Перић, В. Нишкановић ЗУНС 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С. Милановић Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С. Перић, В. Нишкановић  

Народна традиција 

Руке у тесту 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 

„Кретање“ Вера Бојовић ЗУНС  

„У свету електрицитете“  Вера Бојовић 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  ЗУНС   

Група аутора  
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  

Руке у тесту 

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 

„Кретање“ Вера Бојовић ЗУНС  

„У свету електрицитете“  Вера Бојовић 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  ЗУНС   

Група аутора  
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  

Од играчке до рачунара  

ПРВИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Од играчке до рачунара- уџбеник Д. Маринчић, Д. Васић ЗУНС   

Литература за 

ученике Од играчке до рачунара- уџбеник М. Вукделија,  Н. Спалевић , Ј. 

Михаљинац  

Креативни 

центар 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Вукделија,  Н. Спалевић , Ј. 

Михаљинац  

Креативни 

центар  
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ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Читанка 

  

Мала абецеда 

Забавна граматика 

Забавна граматика-радна свеска 

ДрС.Маринковић,С.Марковић,Мр 

Љ.Маринковић 

Др Симеон Маринковић 

Др Симеон Маринковић 

Др Симеон Маринковић 

Креативни 

центар 

Читанка 

Језичке поуке-радна свеска 

Радна свеска за српски језик 

Латиница откривалица-радна свеска 

Граматички забавник 

М. Манојловиц, С. Бабуновић 

Љ. Прћић 

М. Манојловиц, С. Бабуновић 

З. Милошевић 

 Љ. Прћић 

 

 

Eduka 

Око сунца-читанка 

Српски језик 

Вежбанка2-српски језик 

Абецедар(по комплексном методу) 

Проверанка 

Радна свеска уа српски језик 

Учим латиницу 

Учимо српски језик 2 

Читам и пишем латиницу 

Славица Јовановић 

Славица Јовановић 

Славица Јовановић 

Радмила Жежељ-Ралић,Ралић Драган 

Г.Биљана,Т.Биљана ,Н.Љиљана 

М.Ковачевић 

Д.Стојковић-Јањушевић 

Добрић Наташа 

Б.Поповић, И.Ц.-Косовац 

 

 

 

 

ЗУНС 

Срећни дани-читанка 

Српски језик2 

Радна свеска из српског језика2 

Латиница 

 

М. Ћук 

М. Ћук, Ј. Ђурђевић 

М. Ћук, А. Вујатовић  

 

Нова школа  

У царству речи-читанка 

О језику –граматика са радном свеском 

Слово до слова-латиница са радном 

свеском  

Радмила Жежељ-Ралић 

Радмила Жежељ-Ралић 

Радмила Жежељ-Ралић 

Klett  

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Др Славица Јовановић 

Радмила Жежељ –Ралић  

ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С.Бабуновић , М.Манојловић  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ М.Манојловић , С.Бабуновић Eduka  

Материјали са сајта  Група аутора  Нова школа  

Српски језик 

ПРВИ РАЗРЕД 
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ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Математика 2 

  

Забавна математика 

Забавна математика-радна свеска 

 

 Контролне вежбе  

Др С. Маринковић, Љ. Маринковић, 

Дејан Беговић 

Др С. Маринковић 

Др С. Маринковић, Љ. Маринковић, 

Дејан Беговић 

В Рикало, П. Огризовић  

 

Креативни 

центар 

Математика 2 а- уџбеник 

  

Математика 2 б- радна свеска 

  

Математика-уџбеник 

Математика- радна свеска 

Математика 2 а – уџбеник 

Математика 2 б- радна свеска 

Контролни задатци 

В. Дрезгић, Б. Вељковић, А. Цветковић, 

С. Ђекић 

В. Дрезгић, Б. Вељковић, А. Цветковић, 

С. Ђекић 

М. Марјановић, А. Мандић 

М. Марјановић, А. Мандић 

С. Јоксимовић 

С. Јоксимовић 

 

 

 

Eduka 

Математика2-уџбеник 

Математика2-вежбанка 

Контролне вежбе из математике 

Математика 2-радни листићи на сајту 

Радни листови из математике 

Т.Оливера, О.Срђан 

Т.Оливера, О.Срђан 

Т.Оливера, О.Срђан 

Т.Оливера, О.Срђан 

 Д.Корен, М.Марјановић, М.Капс  

 

 

ЗУНС 

Математика плус-уџбеник 

Радна свеска математика 2 

М. Ћук, З. Јевтић, Б. Марковић 

М. Ћук, З. Јевтић, Б. Марковић 

Нова школа  

Игра бројева и облика 2-уџбеник 

математике 

Игра бројева и облика2-радна  

свеска  

Соња Максимовић  

 

 

Соња Максимовић 

 

Klett  

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  В. Дрезгић, Б. Вељковић, А. Цветковић, 

С. Ђекић 

Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ 

Материјали на сајту  

Александра Стефановић 

Група аутора 

Креативни 

центар  

Математика 

Грађанско васпитање 

ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

Литература за 

ученике 

Грађанско васпитање- радна свеска  Нада Игњатовић-Савић, група аутора  Креативни 

центар 

Грађанско васпитање- радна свеска  Наташа Марковић, Славица Вујић  Eduka 

Грађанско васпитање-уџбеник „Ја и 

други“  

Б. Бубањ, М. Влајков, С. Мали, Т. 

Пејовић-Себић  

ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Нада Игњатовић-Савић, група аутора  МПС   

Литература за 

наставнике ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Б. Бубањ, М. Влајков, С. Мали, Т. 

Пејовић-Себић  

ЗУНС  
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ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Свет око нас 2  Симеон Маринковић,  

Славица Марковић  

Креативни 

центар  

Свет око нас 2 - уџбеник 

Свет око нас 2 – радна свеска  

Б. Вељковић 

М. Манојловић  

Eduka 

Свет око нас 

Истраживанка- радна свеска  

Биљана Требјешанин, Биљана 

Гачановић, Љиљана Новковић  

ЗУНС 

Свет око нас 2 радни листови  Милица Ћук,  Гордана Стевановић  Нова школа  

Свет око нас 2 I део 

Свет око нас 2 II део  

Биљана Животић  Klett  

 

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Милица Ћук, Гордана Стевановић 

Бранко Стевановић  

Нова школа  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Милица Ћук, Марија Митровић 

Бранимир Инђић  

ЗУНС  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Ивана Васиљевић 

Јелена Кенда  

Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Биљана Животић, Оливера Рамовић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Марела Манојловић, Бранкица Вељковић  Eduka  

Свет око нас 

ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Ликовна култура за други разред  Мирјана Живковић  Креативни 

центар 

Ликовна култура за други и трећи 

разред  

Мариа Бузаси Марганић, З. Петровић  Eduka 

Ликовна култура 2 Размишљам и 

стварам  

К. Богдановић, Б. Николић, Д. 

Миловановић,Р. Бошковић  

ЗУНС 

Стварам свет линија, боја и облика  M Ћук, С Илић, З Јевтић 

М Лецковић  

Нова школа  

Свет у мојим рукама  Невена Хаџи Јовановић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Мирјана Живковић  Креативни 

центар  
 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  К. Богдановић, Б. Николић, Д. 

Миловановић,Р. Бошковић  

ЗУНС  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Невена Хаџи-Јовановић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Мариа Бузаси Марганић, З. Петровић  Eduka  

Ликовна култура 
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ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Музичка култура 2 Владица Илић Креативни 

центар 

Музичка култура – 

 Музичка вртешка 

М.Смреков Станковић,  

Соња Цветановић  

Eduka 

Музичка култура  Г.Стојановић,  

З Васиљевић  

ЗУНС 

Музичка култура 

Певам, свирам, слушам 

Милица Ћук, З. Јевтић,  

С.Илић, М.Лацковић 

Нова школа  

Музичка култура  мр Гордана Илић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Милица Ћук,З. Јевтић, С.Илић, 

М.Лацковић 

Нова школа   

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Г.Стојановић, З Васиљевић  ЗУНС  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Владица Илић Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  мр Гордана Илић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М.Смреков Станковић,  

Соња Цветановић  

Eduka  

Музичка култура 

Физичко васпитање 

ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 

Здравствено васпитање-радна свеска  Јелена Илић, Анђелка Ружић  Креативни 

центар 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Габријела Крагујевић  ЗУНС  

Чувари природе 

ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

Литература за 

ученике  

Чувари природе за други разред  Станко Брдар  Креативни 

центар 

Чувари природе 2  Вера Матановић, Бранислав Станец, 

Вера Ђорђевић  

ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Станко Брдар  Креативни 

центар 
 

Литература за  

наставнике  
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Вера Матановић, Бранислав Станец, 

Вера Ђорђевић  

ЗУНС 
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ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

Литература за 

ученике 

Народна  традиција 

Моја кућица, моја слободица 

С. Миловановић, И. Јухас Eduka 

Народна традиција 

Свуда пођи, кући дођи  

С. Перић  ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  

Свуда пођи, кући дођи  

С. Перић  ЗУНС  

 

Литература за 

наставнике 
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ 

Моја кућица, моја слободица 

С.Миловановић, И. Јухас Eduka  

Народна традиција 

Руке у тесту 

ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 

„Кретање“ 

„У свету електрицитета“  

Вера Бојовић 

Вера Бојовић 

ЗУНС 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Група аутора ЗУНС 

Од играчке до рачунара 

ДРУГИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

Литература за 

ученике  

Од играчке до рачунара  Милан Вукделија, Невенка Спалевић, 

Јасминка Михаљинац  

Креативни 

центар 

Од играчке до рачунара вежбанка  Драган Маричић  ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ     

Литература за 

наставнике  
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ    
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученики 

Читанка за трећи разред-радни уџбеник 

Српски језик за трећи разред-наставни 

листови 

 Српски језик за трећи разред-уџбеник  

Симеон Маринковић и Славица 

Марковић 

Симеон Маринковић 

Симеон Маринковић 

Креативни 

центар 

Читанка-Водено огледало, уџбеник 

Поуке о језику- Жубор речи, уџбеник 

Поуке о језику-Жубор речи, радна 

свеска 

Контролни задаци-српски језик  

М. Цветковић; С. Цветковић; Т. 

Живановић; М. Плавшић 

М.Цветковић; С.Цветковић; Т. 

Живановић; М.Плавшић 

Ана Цветковић, Весна Дрезгић  

Eduka 

Читанка-Чаролија  речи 3  

Читанка 3 

Наставни листови за српски језик, за 

трећи разред основне школе 

Поуке из језика за трећи разред основне 

школе  

Наташа Добрић 

Вук Милатовић 

Наташа Добрић 

ЗУНС 

Српски језик 3 читанка Река речи- 

Нерадни уџбеник 

Српски језик 3 граматика О језику- 

Нерадни уџбеник 

Српски језик 3 граматика О језику- 

радна свеска  

Радмила Жежељ- Ралић 

  

Радмила Жежељ-Ралић 

  

Радмила Жежељ-Ралић 

Klett  

Радости дружења-читанка 

Српски језик-граматика,правопис 

 Радна свеска  

М Ћук, В Петровић 

М Ћук, А Вујатовић 

М Ћук 

Нова школа  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Наташа Добрић  ЗУНС  

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Симеон Маринковић и Славица 

Марковић  

Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Симеун Маринковић  Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Радмила Жежељ- Ралић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Ћук  Нова школа  

Српски језик 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Руке у тесту 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 

„Кретање“ 

„У свету електрицитета“  

Вера Бојовић 

Вера Бојовић 

ЗУНС 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Математика за трећи разред 1.део-

радни уџбеник 

Математика за трећи разред 2. Део-

радни уџбеник 

Математика за трећи разред-радна 

свеска 1.део 

Математика за трећи разред-радна 

свеска 2.део 

Забавна математика за трећи разред  

Александра Стефановић 

 

Александра Стефановић 

 

Александра Стефановић И Симеон 

Маринковић 

Александра Стефановић И Симеон 

Маринковић 

Симеон Маринковић И Дејан Беговић 

Креативни 

центар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 
Mатематика 3а-Уџбеник 

Mатематика 3б-Радна Свеска 

Математика-Контролни Задаци  

Светлана Јоксимовић И Бошко Влаховић 

Светлана Јоксимовић И Бошко Влаховић 

Т.Вујић И Н.Марковић  

Eduka 

Математика 3-уџбеник за трећи р. 

Математика 3-вежбанка  

Оливера Тодоровић И Срђан Огњановић 

Оливера Тодоровић И Срђан Огњановић 

ЗУНС 

Математика плус 3-уџбеник 

Математика 3-радна свеска 

М. Ћук, Зоран Јевтић. 

М. Ћук, Зоран Јевтић. 

Нова школа  

Математика 3, игра бројева и облика-

радни уџбеник 

Математика 3, игра бројева и облика-

радна свеска  

Марина Јовановић И Анђела Николић

  

 Марина Јовановић И Анђела Николић

  

Klett  

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Марина Јовановић и Анђелка Николић Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  

Контролне вежбе за 3 разред 

М.Мадарас, И.Грошко, П.Глигоријевић, 

Љ.Чобан,К.Еветовић-Бозоки 

Љ. Вуковић, А. Стефановић, С. 

Радовановић  

Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  

Контролни задаци-математика 

Софија Зарупски, Бошко Влаховић- 

С.Вујић и Н.Марковић  

Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић  Нова школа  

Математика 

Грађанско васпитање 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

Литература за 

ученике 

Грађанско васпитање  за трећи разред 

Грађанско васпитање  за трећи разред-

радна свеска 

Грађанско васпитање за трећи разред-

сазнавање о себи  

Н.Игњатовић-Савић, Ј.Димитријевић, 

М.Остојић,С.Жица, М.Вуловић 

Н.Игњатовић-Савић, Ј.Димитријевић, 

М.Остојић,С.Жица, М.Вуловић 

Креативни 

центар 

Грађанско васпитање за трећи разред  Б. Бубањ, Т. Пејовић-Себић  ЗУНС  

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Н, Игњатовић- Савић, Ј. Димитријевић  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Б Бубањ, Т Пејовић-Себић  ЗУНС  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Природа и друштво за 3 разред-уџбеник 

Природа и друштво за 3 разред-радни 

уџбеник 

Природа и друштво за 3 разред-радна 

свеска  

С.Маринковић и С.Марковић 

 С.Маринковић и С.Марковић 

 

С.Маринковић и С.Марковић 

  

Креативни 

центар 

Природа и друштво 3а-уџбеник 

Природа и друштво 3б-радна свеска  

В.Матановић, Б.Влаховић, Т.Јоксимовић, 

М.Ђурђевић 

Eduka 

Природа и друштво –уџбеник 

  

Завичајница-радна свеска уз уџбеник  

Б.Гаћановић, Љ.Новковић, 

Б.Требјешанин  

Б.Гаћановић, Љ.Новковић, 

Б.Требјешанин  

 

 

ЗУНС 

Природа и друштво-Мој завичај 3-

уџбеник 

Природа и друштво-радни листови 3  

М. Ћук, Ј. Стевановић. 

 

М. Ћук, Ј. Стевановић. 

Нова школа  

Природа и друштво 3-нерадни уџбеник 

Природа и друштво-радна свеска 3  

Радмила Жежељ-Ралић 

Радмила Жежељ-Ралић 

Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Радмила Жежељ-Ралић  Кlett  

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  И.Васиљевић и Ј.Кенда  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Е.Милетић  Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Б.Гаћановић, Љ.Новковић и 

Б.Требјешанин  

ЗУНС  

Природа и друштво 

Народна традиција 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

Литература за 

ученике 

Народна традиција-уџбеник  Т.Миловановић  Креативни 

центар  

Народна традиција –уџбеник за 

3.разред „Саки занат је златан“  

Слађана Миловановић  Eduka 

„Све,све али занат“  Силвија Перић, Вилма Нишкановић  ЗУНС  

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Т. Миловановић  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Слађана Миловановић  Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Силвија Перић, Вилма Нишкановић  ЗУНС  

Физичко васпитање 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Габријела   Крагујевић  ЗУНС  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Ликовна култура за трећи разред-

уџбеник 

 Ликовна култура за трећи разред, 

Радни листови и материјали  

Мирјана Живковић 

  

Мирјана Живковић 

Креативни 

центар 

Ликовна култура за трећи разред-

уџбеник 

„Шарени ликовни путокази“  

М. Бузаши-Марганић, С. Кеча  Eduka 

Учим и стварам- Ликовна култура за 

трећи разред  

Б. Николић;Р. Бошковић; Т.Лалић  ЗУНС  

Стварам свет линија, боја и облика  М Ћук, С Илић, З Јевтић, М Лацковић  Нова школа  

Ликовна култура 3, Свет у мојим 

рукама  

Невена Хаџи Јованчић  Klett  

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Светлана Веселић, Т Сандуловић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Мирјана Живковић  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Бузаши-Марганић, С. Кеча  Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  К. Богдановић, Мр Рајка Бошковић, Т. 

Лалић  

ЗУНС  

Ликовна култура 

Музичка култура 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Музичка култура за трећи разред- 

радни уџбеник 

Музичка култура за трећи разред- радна 

свеска 

 Музичка култура за трећи разред          

- уџбеник  

Владица Илић 

 

Владица Илић 

 

Владица Илић 

Креативни 

центар 

Музичка слагалица  Мирјана Станковић, Соња Цветковић  Eduka 

Музичка култура 3  Гордана Стојановић  ЗУНС  

Певам, свирам и слушам  М Ћук, С Илић, З Јевтић, М Лацковић  Нова школа  

Музичка култура 3, Чаробни свет 

музике-радни уџбеник  

Гордана Илић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Гордана Илић  Кlett  

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Владица Илић  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ М Станковић, С Цветковић  Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Група аутора  Нова школа  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

Лтература за 

ученике 

Чувари природе за трећи разред  Т. Челановић, Н. Корица   Креативни 

центар 

Чувари природе за трећи разред  В. Ђорђевић, В. Матановић  ЗУНС  

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ Т. Челановић, Н. Корица Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ В Ђорђевић, В Матановић  ЗУНС  

Чувари природе 

Руке у тесту 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Лтература за 

ученике 

„Кретање“ 

„У свету електрицитета“  

Вера Бојовић 

Вера Бојовић 

ЗУНС 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Ликовна култура за 4. разред  Мирјана Живковић  Креативни 

центар 

Ликовна култура за 4. разред- уџбеник 

„Шарени ликовни путокази„  

М. Бузаши-Марганић  Eduka 

Ликовна култура за 4. раз.  Сања Филиповић  Klett  

Маштам и стварам-уџбеник  К Богдановић, Р Бошковић,Б Николић, Т 

Лалић  

ЗУНС  

Стварам свет линија, боја и облика  М Ћук, З Јевтић, С Илић, Нова школа  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Сања Филиповић  Klett   

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Живковић  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Бузаши-Марганић  Eduka  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Ћук, З Јевтић, С Илић, Нова школа  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  К Богдановић, Р Бошковић,Б Николић, Т 

Лалић  

ЗУНС  

Ликовна култура 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Читанка за 4.разред 

 

Забавна граматика за 4.разред  

Симеон Маринковић и Славица  

Маринковић 

Симеон Маринковић  

Креативни 

центар 

Читанка – Трешња у цвету 

 Језички забавник 

 

Радна свеска 

 

Поуке о језику  

Нада Тодоров; Соња Цветковић; 

Миодраг Плавшић 

Љубица Прћић  

Нада Тодоров, Софија Зурупски и 

Стеванија Кеча 

Милован Б, Цветковић и Борисав 

Првуновић  

Eduka 

Читанка- Прича без краја 

Наставни листови за српски језик- 

 

Путоказ  

Даница Пантовић, Зорана Опаћич

 Рајна Драгићевић, Зорана 

Опачић- Николић, Даница Пантовић 

Рајна Драгићевић 

ЗУНС 

Свет маште и знања-читанка 

Српски језик-граматика  

М Ћук, В Петровић Периц 

М Ћук 

Нова школа  

Читанка- Речи чаробнице+цд 

Уџбеник-О језику  

Радмила Жежељ- Ралић 

Радмила Жежељ- Ралић 

Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Рајна Драгићевић, Зорана Опачић- 

Николић, Даница Пантовић 

ЗУНС  

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Јелисавета Делић,Милорад Рикало  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Н Тодоровић , група аутора  Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Радмила Жежељ- Ралић Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Ћук  Нова школа  

Српски језик 

Чувари природе 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

Литература за 

ученике 

Чувари природе 4 +ЦД  Вера Матановић, Бранислав Станец, 

Вера Ђорђевић  

ЗУНС  

„Чувајући природу чувамо и себе„ Луција Тасић, Лидија Виденовић  Eduka 

Чувари природе 4 уџбеник  Станка Брдар  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Вера Матановић, Бранислав Станец, 

Вера Ђорђевић  

ЗУНС   

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Станка Брдар  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Луција Тасић, Лидија Виденовић  Eduka 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Уџбеник 

 

Радна свеска  

Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, 

Оливера Ђокић. 

Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, 

Оливера Ђокић. 

Креативни 

центар 

Математика 4А и 4Б-уџбеник 

Математика са радним листовима  

Светлана Јоксимовић 

Светлана Јоксимовић 

Eduka 

Математика 4 

Математика 4- Вежбанка за четврти 

разред  

М. Марјановић, Б. Поповић, М. Зељић 

О. Тодоровић, С. Огњановић  

ЗУНС 

Разиграна математика-уџбеник 

Радна свеска  

М Ћук, З Јевтић 

М Ћук, З Јевтић 

Нова школа  

Математика 4 уџбеник Игра бројева и 

облика 

Математика4- Радна свеска Игра 

бројева и облика  

М. Јовановић, А. Николић 

 

М. Јовановић, А. Николић 

Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Марјановић  ЗУНС  

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Дејић и група аутора  Креативни 

центар  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Софија Зарупски  Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Јовановић , А. Николић  Klett 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Ћук  Нова школа  

Математика 

Народна традиција 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

Литература за 

ученике 

Уџбеник „Друмом ходи водом броди“  С. Перић, В.Нишкановић  ЗУНС 

Народна традиција 4  С. Миловановић  Eduka 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С. Перић, В.Нишкановић  ЗУНС 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  С. Миловановић  Eduka 

Физичко васпитање 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Габријела Крагујевић  ЗУНС  

Литература за 

наставнике 
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Група аутора  Нова школа  
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Природа и друштво за 4 разред –

уџбеник 

Природа и друштво за 4 разред –радна 

свеска  

И. Васиљевић, В- Радовановић-

Пеневски, А. Блажић 

И. Васиљевић, В- Радовановић-

Пеневски, А. Блажић 

Креативни 

центар 

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Природа и друштво за 4 разред –

уџбеник 4а 

Природа и друштво за 4 разред –радна 

свеска 4б  

В. Матановић, З. Веиновић, Н. Станчић, 

И. Марковић 

В. Матановић, З. Веиновић, Н. Станчић, 

И. Марковић 

Eduka 

Природа и друштво-уџбеник 

Истраживанка-радна свеска  

Љ Новковић; Б Гачановић, 

Б Требјешанин  

ЗУНС  

Природа и друштво  Винко Ковачевић  Klett  

Природа и друштво за 4 разред –

уџбеник Моја домовина 

Природа и друштво за 4 разред –радни 

листови  

М-.Ћук, Г. Стевановић 

 

М-.Ћук, Г. Стевановић 

Нова школа  

 

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Винко Ковачевић 

Бранка Бечановић  

Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Томислав Сенћански  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Вера Матановић 

Зорица Веиновић 

Нада Станчић 

Иванка Марковић  

Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Др Вељко Банђур  Нова школа  

Природа и друштво 

Ликовна култура 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Ликовна култура за 4. разред  Мирјана Живковић  Креативни ц.  

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Ликовна култура за 4. Разред-уџбеник 

„Шарени ликовни путокази“  

М. Бузаши-Марганић  Eduka 

Ликовна култура за 4 раз. Сања Филиповић  Klett  

Маштам и стварам-уџбеник  К Богдановић, Р Бошковић,Б Николић, Т 

Лалић  

ЗУНС  

Стварам свет линија, боја и облика  М Ћук, З Јевтић, С Илић, 

М Лацковић  

Нова школа  

 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Сања Филиповић  Klett  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Живковић  Креативни ц. 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М. Бузаши-Марганић  Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М Ћук, З Јевтић, С Илић, 

М Лацковић  

Нова школа  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  К Богдановић, Р Бошковић,Б Николић, Т 

Лалић  

ЗУНС  
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

 

 

 

 

 

 

 

Литература за 

ученике 

Музичка култура-уџбеник за 4. разред 

Музичка култура-радна свеска за 4. 

разред  

Владица Илић 

Владица Илић 

Креативни 

центар 

Музичка култура за 4. Разред-уџбеник- 

У свету мелодија и стихова  

М.Смрекар-Станковић, М.Б. Цветковић  Eduka 

Mузичка култура 4 + ЦД  Др Гордана Цветковић  ЗУНС  

Чаробни свет музике  Гордана Илић  Klett  

Музичка култура за 4. Разред-уџбеник-

певам,свирам,слушам 

Музичка култура за 4. Разред-радна 

свеска-певам,свирам,слушам  

М.Ћук, З.Јевићевић 

 

М.Ћук, З.Јевићевић 

Нова школа  

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Гордана Илић  Klett   

 

 

 

Литература за 

наставнике 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Владица Илић  Креативни 

центар 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Мирјана Смренар-Станковић 

Милован Б. Цветковић  

Eduka 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  М.Ћук, З.Јевићевић Нова школа  

Музичка култура 

Грађанско васпитање 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  НАЗИВ   УЏБЕНИКА  АУТОРИ  ИЗДАВАЧ  

Литература за 

ученике 
Грађанско васпитање 4-радна свеска 

Сазнање о себи и другима  

Валерија Живковић, Марина Остојић, 

Јелена Димитријевић  

Креативни 

центар  

Литература за 

наставнике 
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ  Валерија Живковић, Марина Остојић, 

Јелена Димитријевић  

Креативни 

центар  
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Старији разреди 

ПЕТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

  

Назив издавача Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Српски језик за пети разред – 

уџбенички комплет 

М.Савић, Д.Јованетић, Д.Кувељић, 

Д.Јањић,Б.Печеничић 

„ЕДУКА“ Читанка за 5. разред основне 

школе 

Моња Јовић 

„ЕДУКА“ Читанка за 5. разред основне 

школе 

Снежана Бабуновић, 

Марела Манојловић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик и језичка култура др Милија Николић,  

Мирјана Николић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за српски језик др Милија Николић, 

Мирјана Николић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Читанка др Љиљана Бајић, 

др З.Мркаљ 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за српски језик и 

књижевност 

др Љиљана Бајић, 

др З.Мркаљ, 

др Рајна Драгићевић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик и језичка култура др Рајна Драгићевић 

„КLETT“ Чаролија речи – читанка за пети 

разред 

Наташа Станковић Шошо 

„КLETT“ Радна свеска и Граматика за 

српски језик у петом разреду 

В.Ломпар, Н.Станковић Шошо 

 

  

„KLETT“   

Мост – српски језик за 5. разред 

основне школе 

др Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић 

Радна свеска – Српски језик за  

5. разред основне школе 

др Весна Ломпар,др Зорица Несторовић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Читанка за пети разред  др Симеон Маринковић, Славица 

Марковић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Граматика српског језика за 

пети разред  

др Симеон Маринковић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Приручник за наставнике за 

наставу српског језика у 5. 

разреду 

др Симеон Маринковић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Граматика српског језика за 

основну школу 

др Душка Кликовац 



 

39 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„НОВА ШКОЛА“ Језик рода мог, српски језик 

за пети разред са граматиком 

Ј.Журић, 

Љ.Арсић 

„НОВА ШКОЛА“ Српски језик – граматикa за 

5. разред основне школе 

Јадранка Милошевић 

„НОВА ШКОЛА“ Радна свеска из српског 

језика за ученике 5 разреда 

основне школе 

Јадранка Милошевић 

„НОВА ШКОЛА“ На крилима ветра, читанка за 

5. разред основне школе 

Јадранка Милошевић 

„НОВИ ЛОГОС ” Уметност речи – читанка за 

5. разред основне школе 

мр Наташа Станковић-Шошо, 

др Бошко Сувајџић 

„НОВИ ЛОГОС ” Радна свеска за српски језик 

5, за 5. разред основне школе 

мр Наташа Станковић-Шошо, 

др Бошко Сувајџић, 

Јелена Срдић 

„НОВИ ЛОГОС ” Дар речи, граматика за 5. 

разред основне школе 

Јелена Срдић 

 

„НОВА ШКОЛА“ 

Од А до Ш - водич кроз 

књижевне изразе и појмове 

Милица Мићић-Димовска, 

Стеван Бељански 

 

„НОВА ШКОЛА“ 

Речник eнглеско-српски и 

српско-енглески за основну и 

средњу школу  

Борислава Ераковић 

 

  

„НОВА ШКОЛА“ 

Читанка и граматика за 5. 

разред основне школе 

 

Милка Цанић, 

Наташа Антонић, 

Сандра Софронић  Радна свеска уз Читанку и 

граматику за 5. разред 

основне школе 
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МАТЕМАТИКА 
  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„ATOC“ Maтематика,радна свеска за 5. разред основне 

школе 

Јасна Танасковић 

 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 

Математика (уџбеник и збирка задатака) за 5. 

разред основне школе 

С.Јешић,  

М.М.Игњатовић, Д.Д.Мишић 

 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

Математика  др Владимир Мићић, Вера Јоцковић, 

др Ђорђе Дугошија,  

др Војислав Андрић 

 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

Збирка задатака из математике др Владимир Мићић, Вера Јоцковић, 

др Ђорђе Дугошија,  

др Војислав Андрић 

 

„КLETT“ 

Математика 5 за пети разред (уџбеник и 

збирка задатака) 

др Н.Икодиновић, 

мр С.Димитријевић, С.Милојевић, 

Н.Вуловић, 

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ 

Математика 5 – уџбеник  Мирјана Стојсављевић-Радовановић, 

Љиљана Вуковић,  

Јагода Ранчић 

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ 

Приручник за наставнике за наставу 

математике у 5. разреду 

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, 

Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић 

„КРУГ“ Математика 5 – Збирка задатака из 

Математике за пети разред 

Мира Поповић,  

Ружица Павлићевић 

 

 

 

„МАТЕМАТИСКОП“  

Математика 5 – уџбеник за 5. разред   

 

Владимир Стојановић  
Збирка задатака за 5. разред 

Плус 5 – за додатну наставу 

Математика  за 5. разред основне школе Б.Јевремовић, Р.Божић,Ј.Ћуковић   

 

„ШКОЛА ПЛУС”  
Збирка задатака за 5.  разред основне школе 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

 

 

„АКРОНОЛО”  

Challenges 1 – уџбеник, енглески језик за 5. разред 

основне школе 

Michael Harris, 

David Mower  

Challenges 1 – радна свеска, енглески језик за 5. 

разред основне школе 

Amanda Maris 

 

 

„АКРОНОЛО”  

Discover English 2 -уџбеник, енглески језик за 5. 

разред основне школе 

Izabella Hearn, 

Jaune Wildman 

Discover English 2 - радна свеска, енглески језик за 

5. разред основне школе 

Izabella Hearn 

New sky 1 -уџбеник, енглески језик за 5. разред 

основне школе 

Brian Abbs,Ingrid Freebairn, Liz Kilbey  

 

„АКРОНОЛО”  
New sky 1 -радна свеска, енглески језик за 5. 

разред основне школе 

Jonathan Bygrave,Brian Abbs, 

Ingrid Freebairn 

„БИГЗ 

ШКОЛСТВО“ 

Step by step 5, уџбеник за 5. разред основне школе Блага Делић, Драгана Макевић, 

Драгана Павловић 

„DATASTATUS” Oh, la, la College 1, уџбенички комплет за 

француски језик за 5. разред основне школе 

C. Favret,M. Boureau, 

I. Gallego,E. Murguruza 

„DATASTATUS” Junior Plus 1, уџбенички комплет за француски 

језик за 5. разред основне школе 

I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin, M. Butzbach 

„DATASTATUS” Objective KET, уџбенички комплет заенглески 

језик за 5. и 6. разред основне школе  

Annette Capel, 

Wendy Sharp 

„DATASTATUS” Диалог 1, уџбенички комплет за руски језик за 5. 

разред основне школе 

др Урсула Бер,др Рима Брајтшпрехер, 

Елке Колодји,Росвита Штар, 

др Хајке Вапенханс  

„DATA STATUS” Prima band 1,уџбеник и радна свеска,  немачки 

језик за 5. разред основне школе  

Friederike Jin, 

Lutz Rohrmann, 

Milena Zbrankova 

„DATA STATUS”   То the Top1,уџбеник за енглески језик за 5. разред 

основне школе  

 

H.Q.Mitchell   

То the Top1,радна свеска за енглески језик за 5. 

разред основне школе  
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 
  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„DATA STATUS” Уџбеник- Pixel 1, француски језик за 5. 

разред основне школе 

Catherine Favret 

„DATA STATUS” Радна свеска- Pixel 1, француски језик за 5. 

разред основне школе 

Catherine Favret,  

Sylvie Schmitt 

„EDUCATIONAL CENTRE” Superstar 1, уџбенички комплет за 5. разред 

основне школе 

Миријам Крејвен 

„EDUCATIONAL CENTRE” Can do 1, (уџбеник и радна свеска), енглески 

језик за 5. разред основне школе 

Michael Downie, 

David Gray, 

Juan Manuel Jimenez 

„EDUCATIONAL CENTRE” World Wonders 1, енглески језик, уџбеник зa 

5. разред основне школе 

Мишел Крофорд 

„EDUCATIONAL CENTRE” World Wonders 1, енглески језик, радна 

свеска зa 5. разред основне школе 

Џенифер Хит 

„EDUCATIONAL CENTRE” Pingpong Neu А1.1, уџбеник са радном 

свеском и ЦД-ом, зa 5. разред основне 

школе/прва година учења 

Габриела Коп, 

Констанца Фролих 

„ЗАВЕТ” Граматика енглеског језика са вежбањима Љубица Поповић, 

Вера Мирић 

 Граматика енглеског језика кроз текстове Љубица Поповић, Марина Поповић 

„ЗАВЕТ” Граматика руског језика проф. др Предраг Пипер 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Enjoying English5 Уџбеник -  пета година Зорана Ненезић,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” EnjoyingEnglish 5 Радна свеска за пету 

годину учења  

Зорана Ненезић,  

Johnatan Pendlebury 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” TalkTalk 

Уџбеник - прва година учења  

Наталија Кантар,  

Ида Добријевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” TalkTalk– Радна свеска - прва година учења  Наталија Кантар,  

Ида Добријевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Граматика енглеског језика за основну 

школу 

Борис Хлебец 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Руски језик  др Људмила Поповић,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Родничок 5  др Људмила Поповић,  
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Орбита 1  

Уџбеник - прва година учења 

др Предраг Пипер, Марина 

Петковић, Светлана Мирковић 

„ЗАВОД ЗА Орбита 1  др Предраг Пипер, Марина 

„ЗАВОД ЗА Граматика руског језика др Људмила Несторов,  

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Немачкијезик 

Hurra, wir lernen Deutsch  

Уџбеник за прву годину учења 

Илдико Врачарић, Ана Бабић,  

Цвијета Шмит,  

Иванка Фајфер-Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Hurra, wir lernen Deutsch  

Радна свеска за прву годину учења 

Илдико Врачарић,  

Ана Бабић, Цвијета Шмит,  

Иванка Фајфер-Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА ФранцускијезикLe Français pour nous 1  Душанка Точанац Миливојев 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Le Français pour nous 1  

Радна свеска за прву годину учења  

Душанка Точанац Миливојев 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Images de France 5  

Уџбеник за пету годину учења  

Весна Фила,  

Милица Голубовић – Тасевска 

„ЗАВОД ЗА Француско-српски речник др Пера Половина, Радмила 

„КLETT“ WIR 1 – уџбеник, радна свеска и CD за немачки језик за 

пети разред основне школе  

Ђорђо Мота 

„КLETT“ Messages 1 – уџбеник, радна свеска и CD, за 5. разред 

основне школе – пета година учења  

Дијана Гуди, 

 Ноел Гуди 

„КLETT“ Ettoi? - радна свеска из француског језика за 5. разред 

основне школе 

Мари Жозе Лопез, 

Жан Тијери ле Буњек, Гај Луис 

„КLETT“ Ettoi? – француски језик (уџбеник) за 5. разред основне 

школе 

Мари Жозе Лопез, 

Жан Тијери ле Буњек 

 

„НОВИ ЛОГОС” Уџбеник- English Plus 1, енглески језик за 5. разред 

основне школе   

Ben Wetz, 

Diana Pye 

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска-English Plus 1, енглески језик за 5. разред 

основне школе   

Janet Hardy-Gould 

 

„THE ENGLISH BOOK“  Hotspot 2, енглески језик за 5. разред основне школе  ColinGrange  
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„THEENGLISHBOOK“ Project 2 – уџбеник и радна свеска, енглески 

језик за 5. разред основне школе 

TomHutchinson 

„THE ENGLISH BOOK“ Smash 1 –уџбеник, енглески језик за 5. разред 

основне школе 

Luka Prodromou 

„THE ENGLISH BOOK“ Smash 1 –радна свеска и ЦД, енглески језик за 

5. разред основне школе 

Joanne Chapman 

Project 1 -  енглески језик за 5. разред основне 

школе  

Tom Hutchinson  

„THE ENGLISH BOOK“  

Project 1 -  радна свеска и ЦД, енглески језик 

за 5. разред основне школе  

Tom Hutchinson, 

Cheryl Pelteret 

„OXFORD CENTAR“ Access 1, уџбенички комплет, енглески језик Virginia Evans, 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Мозаик прошлости, историја за пети разред – 

уџбенички комплет 

А.Ђукановић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Историја 5, уџбеник за 5. разред основне Александра Петровић, 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Историја 5, радна свеска из историје за 5. Александра Петровић, 

„ЕДУКА“ Историја за 5. разред основне школе – уџбеник Александар Тодосијвић 

 

„ЕДУКА“ Радна свеска са историјском читанком за 5. Александар Тодосијвић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја  Снежана Ферјанчић, Данијала 

Стефановић, Зорица Недељковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историјска читанка са радном свеском Снежана Ферјанчић, Данијала 

Стефановић, Зорица Недељковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја, уџбеник за 5. разред основне школе Александра Смирнов-Бркић 

„КLETT“ Историја 5 - уџбеник за 5. Разред основне 

школе 

Б.Бечановић 

„КLETT“ Историја 5 – радна свеска са историјском 

читанком, за 5.разред основне школе 

Предраг Вајагић 

„НОВИ ЛОГОС” Историја 5, уџбеник за 5. разред основне др Душко Лопандић, 

„ФРЕСКА“ Историја за 5. разред осонвоне школе Данијела Стефановић, 

Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић 
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ГЕОГРАФИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Моја планета 5 (уџбеник и радна свеска) – географија за 5. 

разред основне школе 

А.Шмигић,  

В.Гавриловић,Р.Јокић 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“  

Географија 5, уџбеник за 5. разред основне школе Александра Вучев,Биљана Колачек 

Географија 5, радна свеска за 5. разред основне школе  

„ЕДУКА“ Географија 5, за пети разред Н.Поповић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија  Јелена Ћалић,  

Милован Милојевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија Рада Ситарица, др Милутин Тадић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за географију Рада Ситарица, 

др Милутин Тадић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географска читанка Рада Ситарица, 

др Милутин Тадић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за географију за пети разред основне школе  Рада Ситарица, 

Милутин Тадић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за географију за пети разред основне школе  Милован Миливојевић, 

Наташа Бировљев  

 

„КLETT“ 

Географија 5 - уџбеник за пети разред Винко Ковачевић,  

Радојка Влајев, Ј.Поповић Ракочевић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ ПИТАЈ, 

за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања 

Милутин Тадић 

 

 

„НОВИ ЛОГОС ”  

Географија 5 - уџбеник за пети разред основне школе Марко Јоксимовић, Светлана 

Поповић, 

Наташа Бировљев 

Географија 5 – радна свеска Марко Јоксимовић, 

Наташа Бировљев 

„ФРЕСКА ” Географија уџбеник за пети разред основне школе Јелена Луковић 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Информатика и рачунарство за пети разред Никола Клем 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Чувари природе 5 Вера Ђорђевић,  др Вера Матановић,  

др Слободан Јовановић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Информатика и рачунарство Драган Маринчић, Драгољуб Васић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Вежбанка за Информатику и рачунарство Драган Маринчић, Драгољуб Васић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Свакодневни живот у прошлости Марко Шуица 
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БИОЛОГИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ PUBLISHING“ Биологија за пети разред – уџбенички 

комплет 

В.Сурчински, К.Станојевић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Билогија, уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) за 5. разред основне школе 

Гордана Вукобратовић, 

Бранка Шегрт 

„ЕДУКА“ Биологија за пети разред В.Матовић, Р. Игић,С.Радоњић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Биологија  Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић 

„КLETT“ Биологија 5, Наука о животу – уџбеник за 

пети разред 

В.Миљуш, З.Радоњић 

„КLETT“ Биологија 5, уџбеник за 5. разред основне 

школе 

Владимир Ранђеловић 

„КLETT“ Биологија 5, радна свеска за 5. разред Владимир Ранђеловић, 

„НОВИ ЛОГОС ” Биологија 5 - уџбеник за 5. разред основне др Гордана Субаков-Симић, 

„НОВA ШКОЛА ” Биологија  - уџбеник за 5. разред основне 

школе 

Даница Стојановић, Бранислава Мојсовић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Музичка култура, уџбеник за 5. разред 

основне школе 

Мирослава Петров, Драгана Грујић 

„ЕДУКА“ Нек звучи звонко, музичка култура за пети Мирјана Смрекар-Станковић, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура  др Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 

„KLETT” Музичка култура 5, уџбеник за 5. разред 

основне школе 

мр Александра Станковић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Музичка култура,  уџбеник за 5. разред 

основне школе   

Владица Илић 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура за 5. разред основне школе мр Александра Паладин, 

Драгана Михајловић-Бокан 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Ликовна култура за пети разред З.Милинковић,  

М.Јанковић 

„ЕДУКА“ Ликовна култура за пети разред Ј.Мрђеновачки 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура  Коста Богдановић, 

мр Рајка Бошковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура  др Здравко Милинковић,  

Љиљана Теодоровић 

 

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”  

Ликовна култура – уџбеник за 5. разред основне 

школе  

мр Мирјана Живковић  

Приручник за наставнике за 5. разред основне Слободинка Бранковић, 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЕДУКА“ Техничко и информатичко образовање за пети 

разред 

З.Лапчевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Техничко и информатичко образовање  дрСлободанПопов, 

Марина Петровић 

 „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Техничко и информатичко образовање-радна Слободан Попов, 

„KLETT” Уџбеник- Техничко и информатичко образовање 5 Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

„М&Г  ДАКТА ” Техничко и информатичко образовање  

за пети разред – уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска и материјал за конструкторско 

моделовање)    

Милан Санадер,  

Гордана Санадер 

 

„НОВИ ЛОГОС”  

Техничко и информатичко образовање 5, уџбеник 

за 5. разред основне школе 

 

Жељко Васић, Дијана Каруовић  

Техничко и информатичко образовање 5, радна 

свеска за 5. разред основне школе 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО ” Читанка за 6. разред основне школе Александра Црногорац 

„ЕДУКА ” Читанка за 6.  разред основне школе  Светлана Миловановић 

„ЕДУКА ” Чезнем да ти кажем - читанка за 6. разред 

основне школе  

Јелена Журић 

„ЕПОХА ” Чаролија читања 6 - Читанка за 6. разред др Миомир Милинковић, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Читанка  др Милка Андрић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик и језичка култура  др Милија Николић,  

Мирјана Николић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за српски језик  др Милија Николић,  

др Милка Андрић 

„KLETT“  Уџбенички комплет Српски језик за 6. 

разред основне школе (Читанка Маштарија 

речи и Радна свеска за српски језик уз 

читанку) 

Н. Станковић – Шошо 

„KLETT“  Уџбенички комплет Српски језик за 6. 

разред основне школе (Граматика и Радна 

свеска уз граматику) 

В. Ломпар 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Читанка за 6. разред  др Симеон Маринковић, 

Славица Марковић 

 Граматика српског језика за шести разред   др Симеон Маринковић 

 Приручник за наставнике за наставу 

српског језика у 6. разреду 

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Разумем шта читам 6, радни листови за 

српски језик за 6. разред основне школе 

мр Милорад Рикало, 

Јелена Стефановић, 

мр Саша Гламочак 

„НОВИ ЛОГОС” Мали речник књижевних термина за 

основну школу 

мр Наташа Станковић-Шошо 
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         „НОВИ ЛОГОС“  

Српски језик и књижевност 6 

(Уметност речи-читанка за 6. разред 

основне школе) 

Наташа Станковић-Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Српски језик и књижевност 6 (Дар речи 

- граматика за  6. разред основне школе) 

Јелена Срдић, 

Слађана Савовић, Драгане Ћећез-Иљукић 

Српски језик и књижевност 6 (Радна 

свеска за српски језик за 6. Разред)  

Наташа Станковић-Шошо,Бошко Сувајџић, 

Јелена Срдић, Слађана Савовић, Драгане Ћећез-Иљукић 

 

  

       

       „НОВА ШКОЛА”  

 

Од А до Ш - водич кроз књижевне 

изразе и појмове 

Милица Мићић-Димовска, 

Стеван Бељански 

Читанка и граматика за 6. разред 

основне школе 

Милка Цанић,Наташа Антонић,  

Сандра Софронић 

Радна свеска уз читанку и граматику за 

6. разред основне школе 

Милка Цанић, 

Наташа Антонић,Сандра Софронић 

 МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или другог Име/имена аутора 

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ”  

Математика за 6. разред основне школе др Синиша Јешић,  

Збирка задатака из математике за 6. 

разред основне школе    

др Синиша Јешић, Марко Игњатовић, 

Драгица Мишић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Математика  Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Збирка задатака из математике  Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић,  

 

 

„KLETT“  

Математика 6, уџбеник за 6. разред Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић  

Математика 6, збирка задатака за 6. 

разред основне школе  

Сања Милојевић,  

Ненад Вуловић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Математика за 6. разред  основне школе 

(уџбеник и збирка задатака) 

Мирјана Стојсављевић-Радовановић,  

Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић,  Зорица Јончић 

„КРУГ“ Математика 6 – Збирка задатака за 6. 

разред основне школе  

Мира Поповић,  

Ружица Павлићевић 

 

 

 

„МАТЕМАТИСКОП”  

Математика, уџбеник за 6. разред   

 

 

Владимир Стојановић  Збирка задатака  

Радна свеска – контролни и писмени 

Математика, уџбеник за 6. разред 

основне школе  

Бранко Јевремовић, Радмила Божић,  

Јован Ћуковић 

 

 

„НОВА ШКОЛА”   
Математика 6 – збирка задатака за 6. 

разред основне школе 

 

Бранко Јевремовић, Радмила Божић,  

Јован Ћуковић,  Љубомир Вуковић 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„АКРОНОЛО” Challenges 2 - уџбеник, енглески језик за 6. разред 

основне школе 

Michael Harris, 

David Mower, Anna Sikorzynska 

 Challenges 2 -радна свеска, енглески језик за 6. разред 

основне школе 

Liz Kilbey 

 

„АКРОНОЛО” Discover English 3 - уџбеник, енглески језик за 6. Jayne Wildman 

 Discover English 3, радна свеска, енглески језик за 6. Izabella Hearn 

„АКРОНОЛО” New sky 2- уџбеник, енглески језик за 6. разред Brian Abbs, 

 New sky 2 -радна свеска, енглески језик за 6. разред Jonathan Bygrave,Brian Abbs, 

„БИГЗ ШКОЛСТВО” Step by step 6, уџбеник, енглески језик за 6.разред Драгана Макевић,Блага Делић, 

 Step by step 6, радна свеска за енглески језик за  

„DATASTATUS” Junior Plus 2, уџбенички комплет за француски језик 

за 6. разред основне школе 

I. Saracibar,D. Pastor, 

C. Martin,M. Butzbach 

„DATASTATUS” Oh, la, la College 2, уџбенички комплет за француски C. Favret,M. Bourdeau, 

„DATASTATUS” Objective KET, уџбенички комплет заенглески језик Annette Capel,Wendy Sharp 

„DATASTATUS” Диалог 2, уџбенички комплет за руски језик за 6. 

разред основне школе 

др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер,  

Елке Колодји, Росвита Штар, Натаља Гец, 

Антја Мешке, Јана Песотска др Хајке 

Вапенханс 

„DATA STATUS” Prima band 2,уџбеник и радна свеска,  немачки језик Friederike Jin, 

„DATA STATUS” То тhe Top2,уџбеник за енглески језик за 6. разред H. Q. Mitchell 

 То тhe Top2,радна свеска за енглески језик за 6. 

разред основне школе  

H. Q. Mitchell 

„DATA STATUS” Уџбеник- Pixel 2, француски језик за 6. разред Sylvie Schmitt 

„DATA STATUS” Радна свеска- Pixel 2, француски језик за 6. разред Stéphanie Callet 
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„EDUCATIONAL CENTRE” Can do 2-уџбеник и радна свеска за 6. 

разредосновне школе 

Michael Downie, 

David Gray, Juan Manuel Jimenez 

„EDUCATIONAL CENTRE” Super star 2,  уџбенички комплет за 6. и 7. разред 

основне школе 

Миријам Крејвен 

„EDUCATIONAL CENTRE” Pingpong Neu А1.2, уџбеник са радном свеском и 

ЦД-ом, зa 6. разред основне школе/друга година 

учења 

Габриела Коп, 

Констанца Фролих 

„EXPRESS PUBLISHING” CLICK ON 1 B Virginia Evans &Neil O'Sullivavan 

„EXPRESS PUBLISHING” ACCESS 2 Virginia Evans & Jenny Dooley 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” EnjoyingEnglish 6 – шеста година учења - 

уџбеник  

 

Зорана Ненезић, JonathanPendlebury,  

Ида Добријевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” EnjoyingEnglish 6 – шеста година учења – радна 

свеска 

Зорана Ненезић,  

Jonathan Pendlebury, Ида Добријевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Talk, talk 

– друга година учења - уџбеник  

Наталија Кантар 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Talk, talk 

– друга година учења – радна свеска 

Наталија Кантар 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Родничок 6 

– шеста година учења - уџбеник  

Људмила Поповић,  Јелена Гинић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Родничок 6 

– шеста година учења – радна свеска 

Људмила Поповић,  

Јелена Гинић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Орбита 2–друга година учења - уџбеник  Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана 

Мирковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Орбита 2 – друга година учења  

– радна свеска  

Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана 

Мирковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Kontakte 6 

– шеста година учења - уџбеник  

Гордана Летић-Глишић, Јасна Мајсторовић, 

Александра Обрадовић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Kontakte 6 - шеста година учења  -радна свеска Гордана Летић-Глишић, Јасна Мајсторовић, 

Александра Обрадовић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Hurra, Wir lernen Deutsch  

– друга година учења - уџбеник  

Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета 

Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Hurra, Wir lernen Deutsch  

– друга година учења – радна свеска  

Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета 

Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Images de France 6 

– шеста година учења - уџбеник  

Весна Фила,  

Милица Голубовић-Тасевска 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” ImagesdeFrance 6 

– шеста година учења – радна свеска  

Весна Фила,  

Милица Голубовић-Тасевска 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Le francais pour nous 2 

– друга година учења - уџбеник  

Душанка Точанац Миливојев 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Lefrancaispournous 2 

– друга година учења – радна свеска 

Душанка Точанац Миливојев 
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„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Hablamos 2 Анђелка Пејовић,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Hablamos 2 Анђелка Пејовић,  

„KLETT“ 
Уџбенички комплет за немачки језик за 6. разред (друга година Ђорђо Мота 

„KLETT“  

Messages 2 – уџбеник и радна свеска и CD за 6. разред основне 

школе – шеста година учења  

Дијана Гуди, Ноел Гуди,  

Давид Болтон 

Et toi?-француски језик за 6. разред основне школе (друга Мари-Жозе Лопез, 

„KLETT“  
Ettoi?-француски језик (друга година учења), радна свеска за 6. Гај Луис, Мари-Жозе Лопез, 

„НОВИ ЛОГОС” 
Уџбеник- English Plus 2, енглески језик за 6. разред основне 

школе   

Ben Wetz, James Styring,  

Nickolas Tims 

„НОВИ ЛОГОС” 
Радна свеска-English Plus 2, енглески језик за 6. разред основне Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh 

„OXFORD CENTAR“ 
Access 2, уџбенички комплет, енглески језик за6. разред Virginia Evans,Jenny Dooley 

„THE ENGLISH BOOK“  Hot spot 3, енглески језик за 6. разред основне школе Colin Granger, Katherine Stannett 

„THE ENGLISH BOOK“   

Project 3 – уџбеник и радна свеска, енглески језик за 6. разред 

основне школе  
Аутор уџбеника:Tom Hutchin-

son 

 Аутори радне свеске: 

„THE ENGLISH BOOK“ Smash 2 –уџбеник, енглески језик за 6. разред основне школе Luka Prodromou 

„THE ENGLISH BOOK“ 
Smash 2 –радна свеска и ЦД, енглески језик за 6. разред основне Joanne Chapman 

ИСТОРИЈА 

  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЕПОХА” 
Историја за 6. разред основне школе Вера Исаиловић, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја  Раде Михаљчић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Историјска читанка и радна свеска Марко Шуица, 

Снежана Кнежевић 

„KLETT“ 
Историја 6 – историја за 6. разред основне школе – уџбеник  Ђорђе Бубало, 

„НОВИ ЛОГОС ” 
Историја 6, уџбеник за 6. разред основне школе Марија Векић Кочић, Драгољуб 

Кочић,др Душка Лопандић 

„ФРЕСКА ” 
Историја за 6. разред основне школе др Радивој Радић,др Марко 
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ГЕОГРАФИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија  Рада Ситарица, Милутин Тадић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за географију  Рада Ситарица,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија за 6.  разред основне школе  др Љиљана Гавриловић, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија, радна свеска за 6.  разред основне школе  др Љиљана Гавриловић, 

„KLETT“ Географија 6 - Уџбенички комплет за шести разред 

основне школе (Уџбеник и Радна свеска) 

Винко Ковачевић,  Радојка Влајев 

„НОВИ ЛОГОС“ Географија 6, уџбеник за 6. разред основне школе др Снежана Вујадиновић, 

БИОЛОГИЈА 

  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Биологија за 6. разред основне школе  мр Н. Букуров, Т. Станојевић,  

„ЕДУКА” Биологија за 6. разред основне школе мр Весна Сурчински-Миковиловић, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Биологија  Бригита Петров 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за биологију  Бригита Петров 

„KLETT“  Биологија 6 – животињски свет и његов развој 

(уџбеник за 6. разред) 

В. Миљуш,  

З. Радишић 

„KLETT“  Биологија 6, уџбеник за 6. разред основне школе Љубиша Станисављевић, 

„KLETT“  Биологија 6, радна свеска за 6. разред основне школе Љубиша Станисављевић, 

„НОВИ ЛОГОС ” уџбенички комплет Биологија 6 – уџбеник и Радна 

свеска за биологију за 6.  разред основне школе 

др Драгана Миличић, 

др Имре Кризманић  
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ФИЗИКА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“  

Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са 

збирком задатака)  

К. Стевановић, Марија Крнета, 

Р. Тошовић  

 

„ЕДУКА ”  
Физика-уџбеник за 6. разред основне школе Радна 

свеска са збирком задатака за физику за 6. разред 

основне школе 

Нада Станчић, 

Јован М. Лазић 

„ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ” Физика  Дарко Капор, Јован Шетрајчић 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Марина Радојевић  

 

„KLETT“   
Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за шести разред основне школе 

Марина Радојевић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Физика 6 - уџбеник  др Божидар Николић, мр Срђан Вербић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Збирка питања и задатака са практикумом из 

физике за 6. разред  

др Божидар Николић, 

мр Срђан Вербић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Приручник за наставу физике у 6. разреду др Божидар Николић,мр Срђан Вербић 

„НОВИ ЛОГОС” Физика 6 –уџбеник са збирком задатака и лабо-

раторијским вежбама за 6.  разред основне школе 

др Александар Кандић, 

др Горан Попарић 

„НОВИ ЛОГОС” Физика 6, збирка задатака из физике, за 6. разред Александар Кандић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Музичка култура, уџбеник за 6. разред основне 

школе 

Мирослава Петров, Драгана Грујић, 

Љубица Милићевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура  др Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура  Оливера Ђурић 

„KLETT“ Музичка култура 6, за 6. разред основне школе Александра Станковић 

„KРЕАTИВНИ ЦЕНТАР“ Музичка култура  за 6. разред основне школе Владица Илић 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура за 6. разред основне школе  мр Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Ликовна култура за шести разред  мр З. Алексић,  Ј. Глигоријевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура  др Здравко Милинковић, Љиљана 

Теодоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура Коста Богдановић, Рајка Бошковић  

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена аутора 

„ЕДУКА” Техничко и информатичко 

образовање (уџбеник и радна свеска) 

за 6. разред основне школе 

Зоран Д. Лапчевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Техничко и информатичко 

образовање  

др Слободан Попов, Тијана Тешан 

„KLETT“  Техничко и информатичко 

образовање, уџбеник за 6. разред 

основне школе  

Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић  

„М&Г ДАКТА” Техничко и информатичко 

образовање -уџбенички комплет 

Милан Санадер,  

Гордана Санадер 

„НОВИ ЛОГОС”  Техничко и информатичко образо-

вање 6, уџбенички комплет (уџбеник 

и радна свеска) за 6. разред основне 

школе  

аутори уџбеника: Жељко Васић, Дијана 

Каруовић, 

Иван Ћисалов,Марија Ђуришић 

 аутори радне свеске:  

Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван 

Ћисалов 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Информатика и рачунарство- Никола Клем, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Чувари природе 6 Вера Ђорђевић, др Вера Матановић, 

др Слободан Јовановић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Информатика и рачунарство  Драган Маринчић, Драгољуб Васић,  

Миодраг Стојановић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Читанка за 7. разред основне школе Снежана Костадиновић, Златко 

Грушановић, Јелена Ракић-Каменица 

„ЕДУКА” Читанка-уџбеник за 7. разред основне школе Гордана Влаховић,  

„ЕДУКА” Српски језик и језичка култура, уџбеник са Јелена Журић,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Читанка за 7. разред основне школе др Милка Андрић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик и језичка култура мр Александар Милановић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за српски језик  

 

др Милка Андрић, 

мр Александар Милановић 

„KLETT“  Читанка Ризница речи Наташа Станковић-Шошо  

 

„KLETT“  Граматика  Весна Ломпар 

„KLETT“  Радна свеска Наташа Станковић-Шошо, Весна Ломпар 

„KLETT“  Радна свеска за 7. разред основне школе Весна Ломпар, Зорица Несторовић 

„KLETT“  Пут -  читанка, српски језик за 7. разред Зорица Несторовић, 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Читанка за седми разред др Симеон Маринковић, Славица 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Граматика српског језика за седми разред др Душка Кликовац 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Радна свеска за српски језик за седми разред др Душка Кликовац 

 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС”  

Српски језик 7: др Оливера Радуловић,  

Бојан Памучар,  

Владимир Милојевић  
Граматика Језик је кућа у којој живимо, 

уџбеник српског језика за 7. разред основне 

школе; 

Радна свеска за српски језик за 7. разред 

 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС”  

Уметност речи, читанка за 7. разред основне Наташа Станковић Шошо, 

Дар речи, граматика за 7. разред основне школе Јелена Срдић,  

Драгана Ћећез, 

Слађана Савовић 

Радна свеска за српски језик за 7. разред 

основне школе 

Наташа Станковић Шошо,Бошко 

Сувајџић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез, 

Слађана Савовић 
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МАТЕМАТИКА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„АРХИМЕДЕС” Математика 7, збирка задатака за 7. разред основне 

школе 

Мира Поповић, Јулија Вукадиновић,  

Гордане Бојовић 

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ”  

Математика за 7. разред основне школе др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић,  

Збирка задатака из математике за 7. разред основне 

школе 

др Синиша Н. Јешић, Марко М. 

Игњатовић, Драгица Д. Мишић,  

Наташа А. Бaбачев 

„ЕПОХА” Збирка задатака из математике за 7. разред основне 

школе 

Драгољуб Милошевић, 

Борисав Симић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Математика  Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,  

Вера Јоцковић, Владимир Мићић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Збирка задатака из математике  Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,  

„KLETT“  Математика 7 - уџбеник др Небојша Икодиновић, 

„KLETT“  Математика 7 - збирка задатака Сања Милојевић, Ненад Вуловић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”  Математика – уџбеник за 7. разред основне школе  Мирјана Стојсављевић-Радовановић, 

Љиљана Вуковић,  

Зорица Јончић  
Математика – збирка задатака за 7. разред основне 

„КРУГ”  Математика 7 Срђан Огњановић 

Математика 7- Збирка задатака са решењима за 7. Срђан Огњановић, ЖиворадИвановић 

„МАТЕМАТИСКОП”  Математика 7 – уџбеник за 7. разред Владимир Стојановић 

Збирка задатака - за 7. разред  

ПЛУС VII - за додатну наставу  

„МАТЕМАТИСКОП” Математика, контролни и писмени задаци за 7. разред Владимир Стојановић 

„ НАРОДНА КЊИГА- Алфа” Уџбеник са радном свеском мр Карла Бјелановић 

Математика, уџбеник за 7. разред основне школе Бранко Јевремовић, Светозар Милић,   

„ШКОЛА ПЛУС”  

Збирка задатака из математике за 7. разред основне 

школе 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„АКРОНОЛО”  Challenges 3 -  уџбеник, енглески језик за 7. 

разред основне школе 

аутори уџбеника:Michael Harris, 

David Mower, Anna Sikorzynska 

Challenges 3 - радна свеска, енглески језик за Amanda Maris 

„АКРОНОЛО”  New sky 3 -  уџбеник, енглески језик за 7. Brian Abbs, Ingrid Freebairn, 

New sky 3 - радна свеска, енглески језик за 7. 

разред основне школе 

Ingrid Freebairn, Hilary Parnall, 

Jonathan Bygrave, Brin Abbs 

„АКРОНОЛО”  Discover English 4, уџбеник за енглески језик Liz Kilbey 

Discover English 4, радна свеска за енглески 

језик за 7. разред основне школе 

 

Step by step 7, уџбеник за енглески језик за 7. 

разред основне школе 

Блага Делић, Драгана Макевић, 

Драгана Павловић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО”  

Step by step 7, радна свеска из енглеског  

„DATA STATUS” Junior Plus 3, уџбенички комплет за 

француски језик за 7. и 8. разред основне 

школе 

I. Saracibar,D. Pastor, 

C. Martin, M. Butzdach 

 

„DATA STATUS” Oh, la, la 3, уџбенички комплет за францу ски 

језик за 7. и 8. разред основне школе 

C. Favret, A. Mariage 

 

„DATA STATUS” Oh, la, la College 3, уџбенички комплет за 

француски језик за 7. разред основне школе 

C. Favret,M. Bourdeau, 

I. Gallego, E. Murguruza 

 

„DATA STATUS” Objective PET, уџбенички комплет за 

енглески језик за 7. и 8. разред основне школе  

Louise Hashemi,  

Barbara Thomas 

„DATA STATUS” Prima band 3,уџбеник и радна свеска, немачки Friederike Jin, 

„DATA STATUS” Диалог 3, уџбенички комплет,  руски језик за 

7. и 8. разред основне школе  

др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер,  

Катрин Бикова, Астрид Грундман, 

Антје Мешке,Хајко Сефелт, 

др Мартин Шнајдер,др Астрид Сајдел, 

др Хајке Вапенханс 

„DATA STATUS” To the Top 3,  eнглески језик, уџбеник за 7. H. Q. Mitchell 

„DATA STATUS” To the Top 3,  eнглески језик, радна свеска за H. Q. Mitchell 
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Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„DATA STATUS” Уџбеник- Pixel 3, француски језик за 7. разред основне Colette Gibbe 

„DATA STATUS” Радна свеска- Pixel 3, француски језик за 7. разред Patricia Robert 

„EDUCATIONAL CENTRE” Cando 3-уџбеник и радна свеска, енглески језик за 7. 

разред основне школе 

Michael Downie, 

David Gray, 

Juan Manuel Jimenez 

„EDUCATIONAL CENTRE” Super star 2,   

уџбенички комплет за 6. и 7. разред основне школе 

Миријам Крејвен 

„ЗАВЕТ” Граматика енглеског језика са вежбањима Љубица Поповић, 

 Граматика енглеског језика кроз текстове Љубица Поповић, 

„ЗАВЕТ” Граматика руског језика проф. др Предраг Пипер 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Enjoying English 7 workbook (радна свеска Катарина Ковачевић, Jonathan.Pendlebury 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Enjoying English 7 workbook (уџбеник) 

 

Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” TALK TALK 3- Уџбеник Наталија Кантар 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” TALK TALK 3 - Радна свеска Наталија Кантар 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Руски језик др Предараг Пипер, Марина Петковић, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Орбита 3 (радна свеска)  

 

др Предраг Пипер, Марина Петковић, 

Светлана Мирковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” РОДНИЧОК 7 - Уџбеник  Људмила Поповић, Јелена Гинић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” РОДНИЧОК 7 - Радна свеска  Људмила Поповић, Јелена Гинић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Kontakte 7 (уџбеник) Гордана Летић Глишић, Светлана 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Kontakte 7 (радна свеска) Гордана Летић Глишић, Светлана 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3  

Уџбеник 

Илдико Врачарић, Ана Бабић, 

Цвијета Шмит, Иванка Фајфер- 

Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3  

Раднасвеска 

Илдико Врачарић,Ана Бабић, 

Цвијета Шмит, Иванка Фајфер- 

Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” LE FRANCAIS POUR NOUS 3  Душанка Точанац Миливојев 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” LE FRANCAIS POUR NOUS 3  Душанка Точанац Миливојев 
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Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” IMAGES DE FRANCE 7 Уџбеник  Весна Фила,Милица Голубовић- Тасевска 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” IMAGES DE FRANCE 7 Раднасвеска Весна Фила, Милица Голубовић- 

 

„KLETT“  

Уџбеник WIR 3 Радна свеска WIR 3 - Компакт диск  

уџбенички комплет за 7. разред основне школе 

Ђорђе Мота 

„KLETT“  Messages 3 (уџбеник, радна свеска и компакт диск), за 7. 

разред основне школе - седма година учења 

Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мејлс Крејвејн 

Et toi? 3, уџбеник за француски језик за 7. разред основне 

школе 

Мари-Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек  

„KLETT“   

Et toi? 3, радна свеска за француски језик за 7. разред 

основне школе 

 

„НОВИ ЛОГОС” Уџбеник- English Plus 3, енглески језик за 7. разред основне 

школе   

Ben Wetz и Diana Pye 

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска-English Plus 3, енглески језик за 7. разред 

основне школе   

Janet Hardy-Gould, 

James Styring 

„OXFORD CENTAR“ Access 3, енглески језик за 7. разред основне школе Virginia Evans, Jenny Dooley 

 

 

„THE ENGLISH BOOK“   

Hot spot 4, уџбеник за енглески језик за 7. разред основне 

школе 

Colin Granger, 

Katherine Stannett 

Hotspot 4, радна свеска за енглески језик за 7. разред основне 

школе 

Katherine Stannett 

„THE ENGLISH BOOK“  Project 4 – уџбеник и радна свеска, енглески језик за седми 

разред основне школе 

Тom Hutchinson 

 

„THE ENGLISH BOOK“ Smash 3 –уџбеник, енглески језик за 7. разред основне школе Michele Crawford 

„THE ENGLISH BOOK“ Smash 3 –радна свеска и ЦД, енглески језик за 7. р. Joanne Chapman 

ИСТОРИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Мозаик прошлости, историја за седми разред Горан Дујковић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Радна свеска Горан Дујковић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе Александра Петровић, Весна Лучић, 

Перуника Петровић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Историја 7, радна свеска историје за 7. разред основне школе Александра Петровић, Весна Лучић, 

Перуника Петровић 

„ЕДУКА“ Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе Милица Омрчен, Невена Грбовић 

„ЕДУКА“ Историја 7, радна свеска за 7. разред основне школе Милица Омрчен, Невена Грбовић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја  Душан Батаковић 

„KLETT“ Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, 

Звездана Петровић 

„НОВИ ЛОГОС” Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе др Чедомир Антић, Мирјана Бонџић 

„ФРЕСКА ” Историја за 7. разред основне школе др Радош Љушић 



 

61 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

ГЕОГРАФИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“  Уџбеник Моја планета Јаворке Јаковљевић, Наташе Биро-вљев, 

Јелене Ковачевић-Мајкић 

Радна свеска Моја планета  

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Географија-радна свеска за 7. разред основне школе Александра Вучен, Биљана Колачек 

„ЕДУКА“ Географска читанка за седми разред основне школе Наташа Поповић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија др Милутин Тадић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за географију Милутин Тадић 

„KLETT“  Географија 7 - уџбеник Винко Ковачевић, Радојка Влајев 

„KLETT“  Географија 7 - радна свеска Винко Ковачевић, Радојка Влајев 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ ПИТАЈ, 

за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања 

Милутин Тадић 

„НОВИ ЛОГОС” Географија 7, уџбеник за 7. разред основне школе Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, 

Мирољуб Милинчић 

„НОВИ ЛОГОС” Географија 7, радна свеска из географије за 7. разред основне 

школе 

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, 

Ивана Адамов 

БИОЛОГИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Уџбеник мр Наталија Букуров, 

др Калине Младеновић Пауновић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Радна свеска из биологије за 7.  разред основне школе  Гордана Вукобратовић, Неда Радисављевић 

„ЕДУКА” Радна свеска за биологију за 7. разред основне школе  Весна Сурчински-Миковиловић,  

Даница Ђурић 

„ЕДУКА” Биологија за 7. разред основне школе (уџбеник) Даница Ђурић, 

мр Весна Сурчински-Миковиловић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Биологија Јелена Ђорђевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за биологију Јелена Ђорђевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Биологија Смиљка Стевановић-Пиштељић, 

Бригита Петров, Катица Пауновић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за биологију Бригита Петров, Катица Пауновић  

„KLETT” Биологија 7, Грађа и функционисање човечијег организма, за 

7. разред основне школе 

Зорица Радишић, 

Весна Миљуш 

Биологија 7, уџбеник за 7. разред основне школе Славица Здравковић „KLETT”  

Биологија 7, радна свеска за 7. разред основне школе  

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска из биологије за 7. разред основне школе др Имре Кризманић, Зорица Лазић, 

Албина Холод 

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 7, уџбеник за 7. разред основне школе др Имре Кризманић, Зорица Лазић, 

Албина Холод 
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ФИЗИКА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Уџбеник  Марија Крнета,  Катарина Стевановић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Радна свеска са збирком задатака Марија Крнета,  

Катарина Стевановић, Радмила Тошовић 

 

„ЕДУКА“ 

Уџбеник-Физика са збирком задатака и лабораторијским 

вежбама за 7. разред основне школе 

Нада Станчић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Физика  Дарко Капор, Јован Шетрајчић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Збирка задатака из физике са лабараторијским вежбама Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић,  

Милан  Распоповић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Физика, уџбеник за 7.  разред основне школе др Божидар Николић, мр Срђан Вербић 

„КРУГ” Физика 7 -Уџбеник за 7. разред основне школе Наташа Чалуковић 

 Физика 7,збирка задатака за 7. разред основне школе  

„НОВИ ЛОГОС” Физика 7, уџбеник са збирком задатака и лабора-

торијским вежбама за 7. разред основне школе 

Душко Латас, Антун Балаж 

„СAЗНАЊЕ” Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе Мићо М. Митровић 

„СAЗНАЊЕ” Практикум Физика 7, збирка задатака и експер- 

именталних вежби за 7. разред основне школе 

Мићо М. Митровић 

 

„НОВА ШКОЛА” 

 Физика 7 – збирка задатака за редовну и додатну 

наставу у 7.  разреду основне школе (са лабораторијским 

вежбама) 

Гордана Настић, 

Владимир Обрадовић 

ХЕМИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Уџбеник Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Радна свеска са збирком задатака Миомира Ранђеловић, Мирјана Марковић 

Хемија, уџбеник за 7. разред основне школе др Јасна Адамов, Наталија Макивић, 

Станислава Олић 

„ГЕРУНДИЈУМ“  

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред 

основне школе 

 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Хемија  др Љуба Мандић,  мр Јасминка Королија,  

Дејан Даниловић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Збирка задатака из хемије са лабараторијским вежбама др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија,  

Дејан Даниловић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Корак по корак у свет хемије- Збирка задатака из хемије 

за 7. разред основне школе 

Полка Симић 

„KLETT” Хемија 7, за 7. разред основне школе Ивана Вуковић, Аника Влајић 

„KLETT” Хемија 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама 

за 7. разред основне школе 

Ивана Вуковић, Аника Влајић 

 

„НОВИ ЛОГОС ”  

Уџбеник  Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић 

Радна свеска  

Збирка задатака  
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МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника /наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Музичка култура за 7. разред основне школе Мирослава Петров, Драгана Грујић 

„ДОМИНАНТА ” Музичка култура за 7. разред основне школе  Оливера Ђурић, Драгана Нешић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура  Гордана Стојановић, Милица Рајчевић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура  Соња Маринковић, Славица 

Стефановић,Дубравка Лонцовић, 

Тијана Маринковић  

„KLETT“ Музичка култура за 7. разред основне школе Александра Станковић 

„НОВИ ЛОГОС ” Уџбеник мр Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И 

БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА 

СРБИЈЕ ” 

Музичка култура за 7. разред основне школе Светислав Цветић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника / наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Уџбеник Јован Глигоријевић 

„ЕДУКА“ Ликовна култура, уџбеник за 7. разред  Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура Здравко Милинковић,Љиљана Теодоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура Коста Богдановић,Рајка Бошковић 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Назив издавача Назив уџбеника /другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЕДУКА” Техничко и информатичко образовање - уџбеник др Драган Голубовић 

„ЕДУКА” Техничко и информатичко образовање за 7. разред 

основне школе – радна свеска 

др Драган Голубовић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Техничко и информатичко образовање Иван Тасић, Драгана Глушац 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за техничко и информатичко 

образовање 

Иван Тасић, 

Драгана Глушац 

„НОВИ ЛОГОС”  Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник 

за 7. разред основне школе 

Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, 

Марија Ђуришић 

Техничко и информатичко образовање 7, радна 

свеска за 7. разред основне школе 

Мирослав Парошкај, Дијана Каруовић 

„СРПСКА ШКОЛА”  Техничко и информатичко образовање за 7. разред 

основне школе 

др Драган Голубовић 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

Назив издавача Назив уџбеника / наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Уџбеник Никола Клем,  Небојша Лазовић 

 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”  

Рачунарство и информатика Драгољуб Васић,  

Драган Маринчић, 

Миодраг Стојановић  
Рачунарство и информатика – вежбанка 
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ОСМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Граматика 8, уџбеник за 8. разред основне школе Мирјана Костић, Татјана Јаковљевић 

„ЕДУКА” Читанка за 8. разред основне школе  Моња Јовић 

„ЕДУКА” Српски језик и језичка култура за 8. разред основне Наташа Добрић, Гордана Штасни 

„ЕДУКА” Радна свеска за српски језик и језичку културу за 8. 

разред основне школе  

Наташа Добрић,Гордана Штасни, 

Маја Живковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Читанка за 8. разред основне школе, уџбеник  др Љиљана Бајић, др Зона Мркаљ 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за Српски језик и књижевност за 8.  разред др Душка Кликовац, др Љиљана Бајић,  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик и језичка култура, уџбеник за 8.  разред 

основне школе 

др Душка Кликовац 

 

 

„KLETT“   

Граматика – уџбеник за српски језик за 8. разред основне 

школе  

др Весна Ломпар 

 

Радна свеска за српски језик за 8. разред основне школе др Весна Ломпар, др Зорица Несторовић, 

мр Златко Глушановић 

„KLETT“  Српски језик – радна свеска за 8. разред основне школе Весна Ломпар, Зорица Несторовић, 

Златко Грушановић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Р адна свеска Српски језик за 8. разред основне школе др Симеон Маринковић 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ Читанка за 8. разред основне школе др Симеон Маринковић, Славица Марковић 

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска за српски језик за 8. разред основне школе  мр Наташа Станковић-Шошо,  

Драгана Ћећез-Иљукић, Слађана Савовић,  

Јелена Срдић, Светлана Вулић 

Уметност речи-читанка за 8. разред основне школе мр Наташа Станковић-Шошо  

„НОВИ ЛОГОС”  
Звучна читанка 8  
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МАТЕМАТИКА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

 

„ГЕРУНДИЈУМ”  
Математика, уџбеник за 8. разред основне школе  др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, 

Збирка задатака из математике за 8. разред основне 

школе  

др Синиша Н. Јешић,  Марко М. Игњатовић, 

Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Математика за 8. разред основне школе др Војислав Андрић, др Ђорђе Дугошија,  

др Владимир Мићић, Вера Јоцковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Збирка задатака из математике за 8. разред основне 

школе  

др Војислав Андрић, др Ђорђе Дугошија,  

др Владимир Мићић,Вера Јоцковић 

 

 

„KLETT“  

Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе  др Небојша Икодиновић,  

мр Слађана Димитријевић  

Математика 8 - збирка задатака са решењима за 8. 

разред основне школе 

проф. Бранислав Поповић, Сања Милојевић,  

мр Ненад Вуловић 

„KРEАTИВНИ ЦЕНТАР“ Математика, уџбеник за 8. разред основне школе Мирјана Стојсављевић-Радовановић, 

„KРEАTИВНИ ЦЕНТАР“ Математика, збирка задатака за 8. разред основне Мирјана Стојсављевић-Радовановић, 

 

 

„КРУГ”  

Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе мр Срђан Огњановић  

 

Математика 8 – збирка задатака за 8.  разред основне Живорад Ивановић, 

 

 

„МАТЕМАТИСКОП”  

Математика 8 –   

 

Владимир Стојановић  
Збирка задатака  из математике за 8. разред  

Плус 8, додатна настава  

„НОВА ШКОЛА” Математика за 8. разред основне школе Бранко Јевремовић, Јован Ћуковић 

 

„НОВА ШКОЛА” 

Збирка задатака из математике за редовну и додатну 

наставу из математике за 8. разред основне школе 

Бранко Јевремовић,Јован Ћуковић, 

Љубомир Вуковић 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„АКРОНОЛО” 

WorldClubintermediate, енглески језик за 8. разед 

основне школе (уџбеник и радна свеска) – осма 

година учења 

MichailHarris, 

DawidMower 

„АКРОНОЛО” 

Challenges 4, уџбенички комплет (уџбеник, радна 

свеска и компакт диск)  зa 8. разред основне школе-

осма година учења  

Michail Harris,Dawid Mower,Ana Sikorzynska, 

Amanda Maris,Patricia Muggleston, Melanie Wil-

lians,Rod Fricker 

„АКРОНОЛО”  

DiscoverEnglish 5, уџбеник за енглески језик за 8. 

разред основне школе 

LizKilbey 

DiscoverEnglish 5, радна свеска за енглески језик за 

8. разред основне школе 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО”  

Stepbystep 8, уџбеник за енглески језик за 8. разред 

основне школе  

Stepbystep 8, радна свеска за енглески језик за 8. 

разред основне школе 

Блага Делић, 

Драгана Макевић, 

Драгана Павловић  

„DATA STATUS” 

Junior Plus 3, уџбенички комплет за француски језик 

за 7. и 8. разред основне школе 

I. Saracibar,D. Pastor, 

C. Martin, M. Butzdach 

 

„DATA STATUS” 
Oh, la, la 3, уџбенички комплет за француски језик C. Favret, A. Mariage 

„DATA STATUS” 
Objective PET, уџбенички комплет за енглески језик 

за 7. и 8. разред основне школе  

Louise Hashemi, Barbara Thomas 

„DATA STATUS” 
Prima band 4,уџбеник и радна свеска,  немачки језик 

за 8. разред основне школе  

Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

„DATA STATUS” 

Диалог 3, уџбенички комплет,  руски језик за 7. и 8. 

разред основне школе  

др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер,  

Катрин Бикова, Астрид Грундман, 

Антје Мешке, Хајко Сефелт, 

др Мартин Шнајдер, др Астрид Сајдел, 

др Хајке Вапенханс 

To the Top 4,  eнглески језик, уџбеник за 8. разред 

основне школе  

H. Q. Mitchell 

„DATA STATUS”  
To the Top 4,  eнглески језик, радна свеска за 8. 

разред основне школе  

H. Q. Mitchell 

„DATA STATUS” 
Уџбеник- Pixel 4, француски језик за 8. разред 

основне школе 

Sylvie Schmitt 

„DATA STATUS” 
Радна свеска- Pixel 4, француски језик за 8. разред Anne-Cécile Couderc   



 

67 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

Назив издавача 
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЕDUTACIONAL CENTRE” 
Can do 4, (уџбеник и радна свеска), енглески језик за 8. 

разред основне школе 

Michael Downie,David Gray, 

Juan Manuel Jimenez 

„EDUCATIONAL CENTRE” 
Super star 3 –  Миријам Крејвен 

„EDUCATIONAL CENTRE” 
Pingpong Neu А2.2, уџбеник са радном свеском и ЦД-

ом, зa 8. разред основне школе/четврта година учења 
Габриела Коп, 

Констанца Фролих 

Граматика енглеског језика са вежбањима Љубица Поповић,Вера Мирић 

„ЗАВЕТ”  Граматика енглеског језика кроз текстове Љубица Поповић, Марина Поповић 

Граматика руског језика проф. др Предраг Пипер 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
EnjoyingEnglish 8 -уџбеник са компакт диском за 8. Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
радна свеска за енглески језик EnjoyingEnglish 8 за 8. Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Talk-talk 4 и ЦД – енглески језик за 8. разред основне Наталија Кантар 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
радна свеска Talk- talk 4  и ЦД, енглески језик за 8. Наталија Кантар 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Орбита 4 – радна свеска и ЦД за руски језик за 8. 

разред основне школе – четврта година учења 

др Предраг Пипер,  

Марина Петковић, Светлана Мирковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Орбита 4 и ЦД  за руски језик за 8. разред основне 

школе – четврта година учења  

др Предраг Пипер, Марина Петковић, 

Светлана Мирковић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Родничок 8 и ЦД, - уџбеник Људмила Поповић, Јелена Гинић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Родничок 8, - радна свеска за руски језик за 8. разред Људмила Поповић,  Јелена Гинић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Kontakte 8 –уџбеник и ЦД за 8. разред основне школе- Гордана Летић-Глишић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Kontakte 8-радна свеска за немачки језик за 8. разред 

основне школе, осма година учења 

Гордана Летић-Глишић 

 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Hurra, wirlernenDeutsch! 4 и ЦД за 8. разред основне 

школе – четврта година учења 

Илдико Врачарић, Ана Бабић,  

Цвијета Шмит, Иванка Фајфер Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

Hurra, wirlernenDeutsch! 4 – радна свеска за немачки 

језик за 8. разред основне школе – четврта година 

учења 

Илдика Врачарић, Ана Бабић,  

Цвјета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
ImagesdeFrance 8 - уџбеник и ЦД за 8. разред основне 

школе – осма година учења 

Весна Фила, 

Милица Голубовић Тасевска 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
ImagesdeFrance 8, радна свеска за 8. разред основне 

школе – осма година учења  

Весна Фила,  

Милица Голубовић-Тасевска 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Le francais pour nous 4 - уџбеник Душанка Точанац Миливојев 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Le francais pour nous 4 - радна свеска Душанка Точанац Миливојев 
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Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Lefranciasnous 4 – радна свеска за француски језик за 8. разред 

основне школе – четврта година учења 

Душанка Точанац-Миливојев 

 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Lefrancaispournous 4 и CD, уџбеник за француски језик за 8.  

разред основне школе – четврта година учења 

Душанка Точанац Миливојев  

„KLETT“  
Wir 4 - уџбеник  и  радна свеска за немачки језик за 8. разред 

основне школе – четврта година учења  

Ђорђо Мота 

„KLETT“  
Messages 4 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за 8.  

разред основне школе – осма година учења 

Дајана Гуди, Ноел Гуди,  

Мередит Леви 

„KLETT“   

Et toi? 4 – француски језик за четврту годину учења, уџбеник 

за 8.  разред основне школе  

Мари-Жозе Лопез, 

Жан-Тјери ле Буњек 

Et toi? 4 – француски језик за четврту годину учења, радна  

„НОВИ ЛОГОС” 
Уџбеник- English Plus 4, енглески језик за 8. разред основне 

школе   

Ben Wetz, 

Diana Pye 

„НОВИ ЛОГОС” 
Радна свеска-English Plus 4, енглески језик за 8. разред 

основне школе   

Janet Hardy-Gould, 

James Styring 

„OXFORD CENTAR“ Access 4, енглески језик за8. разред основне школе Virginia Evans, Jenny Dooley 

„ THE ENGLISH BOOK”  
Hotspot 4, уџбеник и радна свеска за 8. разред основне школе 

– осма година учења  

Катарина Станет,  

Колин Грангер,  Магдалена Кондро 

„ THE ENGLISH BOOK”   

Project 5, уџбеник енглеског језика за 8.  разред основне 

школе – осма година учења 

TomHutchinson 

Радна свеска за 8. разред основне школе  ТоmHutchinson, LyndaEdwards 

Приручник за наставнике Tom Hutchinson,  James Gault 

„ THE ENGLISH BOOK”    

Hotspot 5, уџбенички комплет за енглески језик за 8. разред 

основне школе 

ColinGranger, 

KatherineStannett 

Smash 4, уџбеник за енглески језик за 8. разред основне школе LukeProdromou, 

MicheleCrawford 

Smash 4, радна свеска  за енглески језик за 8. разред основне 

школе 

JainCook 

ИСТОРИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ 

Мозаик прошлости 8-уџбеник историје за 8.разред основне 

школе са историјским картама и одабраним историјским 

изворима, 

Мозаик прошлости 8 – радна свеска уз уџбеник историје за 

8.разред основне школе 

Зоран Павловић, 

Јова Боснић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја за 8. разред основне школе Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић 

„KLETT“ 
Историја 8 – уџбеник за 8. разред основне школе  мр Предраг М. Вајагић,  

мр Ненад Стошић  

„НАРОДНА КЊИГА-

АЛФА” 

Историја за 8. разред основне школе – уџбеник са радним 

листовима  

Милица Омрчан, 

Невена Грбовић 

„ФРЕСКА ” Историја за осми разред основне школе  др Радош Љушић, др Љубодраг Димић 



 

69 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

ГЕОГРАФИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ” Географија Србије, за 8. разред основне школе мр Марко В. Милошевић, мр Јована Марков 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Географија за осми разред основне школе, уџбеник  др Србољуб Ђ. Стаменковић, 

„KLETT“ 
Географија 8 – уџбеник и радна свеска за 8. разред Винко Ковачевић, Радојка Влајев  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ 

КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ 

ПИТАЈ, за ученике другог циклуса основног 

образовања и васпитања 

Милутин Тадић 

„ФРЕСКА“ 
Географија, уџбеник за 8. разред основне школе Љиљана Живковић,Ана Алексић, 

БИОЛОГИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ 
Водич за израду малих научних пројеката за 8.разред др Маша Букуров, 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ 
Биологија – радна свеска биологије за 8. разред основне Даница Тусић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Биологија, уџбеник  за 8. разред основне школе др Дмитар Лакушић,др Слободан Јовановић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Радна свеска за биологију за 8. разред основне школе др Дмитар Лакушић, др Слободан Јовановић 

„KLETT“ Билогија 8, уџбеник за 8. разред основне школе Весна Миљуш, Зорица Радишић 

„НОВИ ЛОГОС” 
уџбеник – Биологија 8 – радни уџбеник биологије за 8. Гордана Субаков-Симић 

ФИЗИКА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО”  

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама 

за 8. разред основне школе 

Катарина Стевановић, Марија Крнета, 

Радмила Тошовић 

Решења за збирку задатака са лабораторијским вежбама  

„ЕДУКА” 
Физика 8, уџбеник са збирком задатака и лабора- Нада Станчић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Физика за 8. разред основне школе и сценарија са CD-

rom-ом Физика 8 

Дарко Капор, 

Јован Шетрајчић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Физика 8 са збирком задатака, лабораторијским Богдан Д. Пушара, Милан Распоповић 

„КРУГ” 
Физика VIII – збирка задатака са лабораторијским Наташа Каделбург  

„КРУГ” Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе Наташа Каделбург  

„НОВИ ЛОГОС” 
Физика 8-уџбеник са збирком задатака и 

лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе 

Душан Поповић,  

Милена Богдановић, Александра Кандић 
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ХЕМИЈА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО”  

Хемија 8, уџбеник за 8. разред основне школе Миомир Ранђеловић,  

Мирјана Марковић  
Хемија 8, радна свеска са збирком задатака за 8. разред 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 
Хемија за 8. разред основне школе др Јасна  Адамов, Радојка Ђурђевић, 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије, за 8. разред 

основне школе 

др Јасна  Адамов, мр Снежана 

Каламковић, Радојка Ђурђевић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Хемија за 8. разред основне школе, уџбеник  др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред 

основне школе 

др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, 

Дејан Даниловић 

„KLETT“  

Хемија 8, уџбеник за 8. разред основне школе Даринка Раденковић,  

Милош Раденковић  
Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. 

разред основне школе 

„НОВИ ЛОГОС”  

Хемија 8-уџбеник из хемије,  

Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, 

лабораторијским вежбама и задацима 

Драгана Анђелковић, 

Татјана Недељковић  

Збирка задатака са решењима из хемије за 8. разред основне 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ 
Музичка култура, уџбеник за 8. разред основне школе Мирослава Петров, 

Драгана Грујић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Музичка култура за 8. разред основне школе  др Соња Маринковић, мр Славица 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура, уџбеник за 8. разред основне школе   Гордана Стојановић, Милица Рајчевић  

„KLETT“ Музичка култура 8, за 8. разред основне школе Александра Станковић 

„НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура за 8. разред основне школе  мр Александра Паладин, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ Ликовна култура за 8. разред основне школе Јован Глигоријевић 

„ЕДУКА” Ликовна култура за 8. разред основне школе Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ликовна култура за осми разред основне школе  Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић  

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Ликовна култура за осми разред основне школе  др Здравко Милинковић, 
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  
 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„ЕДУКА” 
Техничко и информатичко образовање за 8. др ДраганГолубовић, Небојша 

„ЕДУКА” 
Техничко и информатичко образовање, др ДраганГолубовић, Небојша 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

Техничко и информатичко образовање – 

радна свеска за 8. разред основне школе  

др Вјекослав Сајферт, др Иван 

Тасић, 

мр Марина Петровић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

Техничко и информатичко образовање за 8. 

разред основне школе  

др Вјекослав Сајферт, др Иван 

Тасић, 

мр Марина Петровић 

„М&Г ДАКТА” 

Техничко и информатичко образовање за 8. 

разред основне школе 

Милан Санадер,  

Гордана Санадер, Миомир 

Филиповић 

„НОВИ ЛОГОС” 
Техничко и информатичко образовање 8, за Борислав Дакић, 

„НОВИ ЛОГОС” 
Техничко и информатичко образовање 8, Борислав Дакић, 

„ОПШТА ТЕХНИКА”  
Техничко и информатичко образовање, 

уџбеник  за 8. разред основне школе 

Зоран Ферина 

„НОВА ШКОЛА” 
Информатика и рачунарство за 8. разред 

основне школе 

Сандра Нешић, Борис Делибашић 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“ 
Информатика и рачунарство за 8. разред Никола Клем, 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

Информатика и рачунарство-уџбеник за 8. 

разред основне школе 

Драган Маринчић, 

Драгољуб Васић, 

Миодраг Стојановић 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 
Информатика и рачунарство – вежбанка за 8. Драган Маринчић, Драгољуб Васић, 

„НОВА ШКОЛА” 
Информатика и рачунарство за осми разред Сандра Нешић, 
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Одељења и одељењске старешине у кућној настави – млађи разреди и дефектолози 

Одељење Име ученика Пол  Разред Одељењски старешина 

КН  I , II  

Мандић Урош М  I   ИОП 
Блажена Маринковић  

Костолић Урош М  II 

КН  I, VIII 

Савковић Лазар М  I   ИОП 
Тијана Бурчул  

Мицковић Благојевић Огњен М  VIII тиф, лмз 

КН  II, IV 
Мујчиновић Златан М  II ИОП 

Јелена Илић   
Михајловић Ђорђе М  IV ИОП 

КН  VI  

Станојевић Милица  Ж VI ИОП 
Јелена Ранитовић    

Оторан Алекса М  VI ИОП 

КН II, IV  

Симовић Елена  Ж II  
Мила Трифуновић   

Станковић Чедомир М  IV иоп/м 

КН II, III  

Осман Давид М  II  
Љиљана Ловреновић  

Чупић Милош  М  III ИОП 

КН  III , VII  

Мартић Анђела  Ж III ИОП 

Снежана Ковачевић 
Ћировић Иван M  VII лмз 

КН IV, V, VIII  

Веселиновић Мила  Ж IV ИОП 

Сунчица Јелић  Костадиновић Кристина  Ж V ИОП 

Бојић Филип М  VIII лмз 

КН III , IV 
Копили Селмир М  III ИОП 

Наташа  Чапрић  
Гавриловић Теодора  Ж IV ИОП 

КН IV, V 

Јовановић Драгослав М  IV ИОП 

Славица Рашков Филиповић Стефан М  V ИОП 

Демировић Виктор М  V ИОП 

КН V, VI , VII 

Касуми  Назмија  Ж V ИОП 

 Јасна Цанић Рајачић Милица  Ж VI ИОП 

Ивановић Филип М  VII ИОП 

КН VI , VIII 

Милошевић Лука М  VI ИОП 
 Јасмина Миланов 

Јокић Теодора  Ж VIII лмз 

КН VII 

Вучинић Владимир М  VIIлмз 

 Јелена Арсовић  
Вујичић Александра  Ж VIIу/лмз 
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Одељења и одељењске старешине у кућној настави - старији разреди 

Одељење Име ученика Пол  Разред Одељењски старешина 

КН  V, VI 

Станишић Анђела  Ж V 

Јорговић Миланка  
Јевтић Александра  Ж VI 

КН V , VIII 

Јанковић Лука М  V 

Дујаковић Милица  
Љујић Данило М  VIII 

КН  VI, VII 

Богосављевић Бојана  Ж VI ИОП/с,м 

Пејић Александра  
Лазовић Петар 

М  VII 

КН VII Јушковић Андрија М  VII Марковић Ана  

КН VII 
Кангетхе Душан 

М  VII Бајагић Маја   

КН VII 
Павловић Дејан 

М  VII Ђајић Милица  

КН VII,VIII 

Младеновић Викторија  Ж VII  ИОП/с,м 

Стјепановић Маја  
Криези Александар М  VIII ИОП/с,м 

КН VIII 

Садовић Алиса 
 Ж VIII 

Цветић Силвана  
Стоиљковић Ана 

 Ж VIII 

КН VIII 

Aврамовић Александра  Ж VIII 

Гајић Јован 
Живковић Јасна  Ж VIII 

     Приказани број и структура ученика дат у табелама представља стање на почетку школске године у 

постојећим школским одељењима у болницама и у кућној настави и променљив је током школске године. 
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Преглед недељног задужења наставника 
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Структура 40-часовне недеље свих запослених 

Директор школе 

Радне 

ознаке 

 

Радни задаци 

Сати 

недељно 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

  

4. 

 

5. 

  

6. 

 

7. 

  

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

  

11. 

 

 

12. 

  

13. 

 

14. 

 

Педагошко усмеравање у вези са планирањем и програмирањем и припремање за 

све видове рада наставе 

 

Свакодневно припремање за посећивање часова непосредног рада наставника са 

ученицима 

 

Планско посећивање часова непосредног рада наставника са ученицима 

 

Анализа посећених часова непосредног рада наставника са ученицима 

 

Саветодавни рад са ученицима, њиховим заједницама и организацијама 

 

Саветодавни рад са родитељима и њиховим облицима деловања 

 

Инстр. -педаг. анализа писаних, практичних и других видова рада ученика 

 

Инстр.-педаг. учествовање у раду стручних органа и сарадња са стручним 

сарадницима 

 

Општа организација живота и рада школе и непосредно руковођење васпитно-

образовним радом 

 

Праћење остваривања финансијског плана и укупног пословања у Школи 

 

Праћење остваривања плана и програма рада са ученицима и родитељима 

ученика 

 

Учешће у раду стручних и осталих органа у Школи и стручно усавршавање 

 

Сарадња са чиниоцима друштвене средине и стручним институцијама ван Школе 

 

Остали послови руковођења, координирања и вредновања рада и резултата рада у 

Школи 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

  

2 

 

1 

  

1 

 

2 

  

5 

 

 

6 

 

 

2 

  

4 

 

 

3 

  

3 

 

1 
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Педагог-психолог  

Радне 

ознаке 

 

Радни задаци 

Сати недељно 

педагог психолог 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  

Рад са наставницима  

Рад са ученицима  

Рад са родитељима, односно старатељима  

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем детета  

Рад  у стручним органима и тимовима  

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе  

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

2 

4 

8 

6 

2 

3 

 

2 

2 

 

11 

2 

3 

6 

8 

3 

3 

 

2 

2 

 

11 

Секретар школе 

Радне 

ознаке 
Радни задаци 

Сати 

недељно 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

Планирање и програмирање рада : годишње, недељно и дневно, а у сарадњи са шефом 

рачуноводства, благајником и  административним радником 

Вођење дневника рада са оперативним поступком 

Организовање рада техничког особља, надзирање и вредновање резултата рада 

Праћење прописа који се односе на живот и рад школе 

Израда измена и допуна нормативних аката 

Израда одлука, решења, извештаја, анализа, захтева и жалби 

Ангажовање у припремању седница стручних органа у сарадњи са стручним 

сарадницима и директором 

Припремање учешћа у седницама школског одбора 

Припремање, уручивање, распоређивање, отпремање и евидентирање поште и вођење 

евиденције одсутности радника у сарадњи са административним радником 

Учешће у организовању здравствене заштите радника код ОЗ 

Вођење кадровско-персоналних послова, пријава, одјава, евиденције и слично 

Вођење укупне архиве Школе по прописима и потребама у сарадњи са 

административним радником 

Сарадња са директором, стручним сарадницима, наставницима, ученицима и 

родитељима ученика 

Остали текући послови (евидентирање, упис ученика у матичну књигу и вођење 

преводница и слично) у сарадњи са административним радником 

2 

 

1 

1 

3 

5 

4 

3 

 

4 

2 

 

1 

3 

1 

 

4 

6 
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Шеф рачуноводства Школе  

Радне 

ознаке 

  

Радни задаци 

Сати 

недељно 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

Планирање и програмирање рада - годишње, недељно, дневно, а у сарадњи са секретаром и 

благајником 

Рад на спровођењу јавних набавки 

Израда финансијског плана и његово ажурирање, измена и допуна 

Израда завршног рачуна са оперативним извештајем пословања 

Израда периодичних обрачуна са оперативним извештајима о пословању 

Праћење финансијских трошкова по финансијском плану и извештавање о стањима и проблемима 

Преглед благајничких дневника, налога за исплату, признаница, наруџбеница, закључница, 

платних спискова 

Праћење набавке и утрошка материјала 

Праћење споразума, друштвених договора и прописа у вези са личним дохотком 

Слагање прилога, контирање и књижење извода и улазних рачуна, уговора, излазних рачуна и 

слично 

Остала текућа слагања, контирања и књижења, односно књиговодствено вођење у духу прописа 

Рад на ревалоризацији 

Сарадња са секретаром, благајником, стручним сарадницима и осталим радницима Школе 

Сарадња са чиниоцима ван Школе, ангажовање у вези са инвентарисањем имовине и њеном 

ревалоризацијом 

Сарадња са Министарством финансија-управа за трезор 

Сарадња са пореском управом и усклађивање аналитичких картица 

2 

 

2 

2 

5 

4 

1 

 

1 

1 

1 

4 

 

7 

2 

3 

2 

 

2 

1 

Административно-финансијски радник  

Радне 

ознаке 
Радни задаци 

Сати 

недељно 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

Обављање информатичких послова у области администрације 

Обављање и спровођење јавних набавки 

Вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима, као и о преводницама и извештајима о 

упису ученика у вези са ученицима 

Умножавање на фотокопирном апарату и дистрибуција материјала 

Преузимање и завођење поште у деловодник и уручење адресантима 

Истицање општих и појединачних аката, записника органа послодавца, обавештења и слично на 

огласну таблу послодавца 

Одлагање документације у архиву и вођење евиденције о архивском материјалу 

Обављање курирских послова 

Обрачун боловања преко 30 дана и обрачун породиљског боловања 

Вођење благајничког дневника (уплата и исплата дневно новчаних средстава) 

Обрачун превоза, путних трошкова, чланарине, административних обустава и слично) 

Примања повремених уплата од ученика, родитеља и радника Школе  

Вођење административних послова у сарадњи са секретаром Школе (дактилографски послови, 

статистика) 

Обрада захтева за добијање кредита радника Школе 

Сарадња са шефом рачуноводства и вођење картотеке, израда статистике, извештаја и слично 

Остали послови благајника Школе 

9 

4 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

3 

 

1 

4 

3 
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Домар - возач 

Радне 

ознаке Радни задаци 
Сати 

недељно 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Одржавање и поправка школског инвентара (намештај, наставна средства, учила, комби) 

Поправка прозора и врата, кречење мањих површина 

Одржавање зелених површина, кошење траве у дворишту школе 

Чишћење снега 

Одржавање и поправка електроинсталација 

Одржавање и поправка водоводних и канализационих инсталација 

Одржавање и поправка инсталација грејања 

Остали послови по налогу директора 

Превоз ученика, наставника 

Обављање курирских послова 

 

20 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

7 

3 

Помоћно-технички радник 

Радне 

ознаке Радни задаци 
Сати 

недељно 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Одржавање хигијене у школским просторијама, школском дворишту, на спортским 

теренима и око Школе 

Одржавање зеленила у Школи и око Школе (садња и неговање) у сарадњи са домаром 

Ангажовање у вези са чувањем школске имовине 

Привремени текући сезонски послови (чишћење снега, школске свечаности и курирски 

послови) 

Остали текући послови на одржавању хигијене, имовине Школе и уређивања радних 

просторија 

Обављање курирских послова 

 

10 

 

1 

2 

4 

 

2 

 

1 
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Распоред часова 

 
                     

                   Основни захтеви за састављање распореда часовa 

 

Распоредом часова биће обухваћени сви видови педагошког рада са ученицима. При изради 

распореда часова поштоваће се психолошко-педагошки ставови у овој области, равномерна 

заступљеност наставних предмета у току дана и недеље. За наставнике који раде у више школа 

обезбедиће се слободни дани за рад у другим школама. 

Удвојене часове (изузетно) могу имати наставници који раде у болницама по собама. Због 

комбинованих одељења и рада у више соба распоредом часова ће се предвидети и блок часови. 

Распоред часова ће се израдити, а на седници Наставничког већа биће усвојен пре почетка 

школске године. Распоред часова допунског рада, секција слободних активности, одељењских 

заједница биће комплетно састављен, усвојен и истакнут по пунктовима. 

 

Распоред часова  

 

Распоред часова за ову школску годину урадиће задужени наставници Вељовић Александар, 

Ђајић Милица, Узелац Биљана, Илић Бранко, Вујинић Бранкица и Дубљевић Силвија  за старије 

разреде, а за млађе разредни учитељи и дефектолози. 

На почетку школске године одељенске старешине ће упознати ученике и родитеље са 

тешкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису могла избећи. Распоредом часова 

ће се тражити оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди 

часова биће доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад 

школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор, односно педагог школе. 

Када услови дозволе одсутне наставнике ће солидарно замењивати слободни наставници. 
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Садржај рада Време  

реализације 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
  

Решавање организационих и кадровских питања на почетку школске године 

Израда предлога годишњег програма рада Наставничког већа 

Припреме за одржавање седница Наставничког већа 

Пријем нових ученика у кућну наставу 

У сарадњи са координаторима пунктова и комисијом  - организовање обележавања 

значајних датума 

Израда документације за израду уговора о финансирању са Министарством просвете и 

спорта и Градским секретеријатом за просвету 

У сарадњи са секретаром и финансијском службом обезбеђивање административно-

финансијског пословања школе 

Организовање набавке потрошног материјала и наставних средстава 

август, септ. 

 август 

стално 

стално 

октобар 

  

септембар 

  

 стално 

 

стално 

2.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ   

Координирање рада комисије за израду Годишњег програма рада Школе 

У сарадњи са педагошко-психолошком службом организовање планирања рада 

наставника, стручних сарадника, стручних већа 

Израда оперативних (месечних) планова рада директора 

Пипрема и реализација предавања за Наставничко веће 

август, септ. 

август, септ. 

  

стално 

по потреби 

3. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА   

Једанпут месечно одржавање састанака са руководиоцима стручних већа на којима ће 

се вршити анализа остваривања њихових програма рада као и кретање броја ученика у 

болницама 

У сарадњи са ППС праћење остваривања наставног плана и програма и планова 

ваннаставних активности 

Редовно праћење остваривања плана Наставничког већа 

Праћење реализације унапређења васпитно-образовног рада школе у сарадњи са 

одговарајућом комисијом 

Праћење остварења годишњег плана рада школе 

Учешће у раду стручних органа, праћење остварења њихових задатака и пружање 

помоћи у њиховом раду 

Стварање услова за што бољи рад и предузимање мера за побољшање радне 

дисциплине 

стално 

 

 

стално 

 

стално 

стално 

  

стално 

стално 

  

стално 

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Програм рада директора школе 
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4. ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД 

  

 

Посета часовима свих видова непосредог рада са ученицима с циљем стицања увида у 

остваривање плана и програма васпитно-образовног рада, квалитета припреме и рада 

наставника, организације часа у комбинованом одељењу, примене наставних средстава и 

пружање помоћи наставницима када је потребно (најмање по један час редовне наставе 

код сваког наставника). 

Индивидуални рад са наставницима у циљу пружања помоћи у програмирању рада, 

примени појединих наставних средстава, метода и облика наставног рада а нарочито са 

новопримљеним наставницима. 

Праћење критеријума оцењивања у складу са правилником о оцењивању ученика. 

Укључивање нових ученика у кућну наставу (помоћ ученицима, родитељима и 

наставницима). 

Помоћ стручним већима у раду на унапређењу рада и развоја ученика. 

Учешће у раду комисије за унапређивање васпитно-образовног рада и стручно 

усавршавање. 

Праћење примена наставних средстава. 

Индивидуални и групни рад са ученицима. 

Кроз учешће у раду стручних органа школе доприносити побољшању њиховог рада. 

Организовање општих родитељских састанака са родитељима из кућне наставе, а по 

потреби и могућностима и у болницама, и учешће у раду савета родитеља. 

Саветодавни рад са родитељима ученика и рад на унапређивању сарадње са њима. 

Сарадња са организацијама које се брину о ученицима ради обезбеђивања 

јединственог васпитног утицаја. 

Педагошко-инструктивни рад директора ће се одвијати према његовим месечним 

плановима рада. 

  

 

                                                                  

стално 

  

  

стално 

стално 

 

стално  

стално 

 

стално  

стално 

стално 

 

септембар, 

јануар, јун 

 

стално 

  

стално 

 

стално 

 

5. АНАЛИЗЕ И ИЗВЕШТАЈИ 

  

 

На крају полугодишта и школске године поднети извештај Наставничком већу и 

Школском одбору о свом раду, о проблемима који се јављају у остваривању наставног 

плана и програма и о мерама предузетим да се наставни план и програм остваре и 

наставни рад унапреди. 

Израда разних анализа и извештаја о раду Школе за потребе Министарства просвете, 

Градског секретаријата за просвету, општине и Завода за статистику. 

 

полугод. 

 

 

 

по потреби 
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6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 

  

Унапређивање сарадње са одговорним радницима болница у којима радимо у циљу 

стварања што повољнијих услова за рад са посебним акцентом за омогућавање што 

бољих услова рада. 

Сарадња са друштвеним и другим органима и организацијама у школи и ван ње у 

циљу што потпунијег остварења програма рада Школе и унапређивање њене основне 

делатности. 

Сарадња са хуманитарним организацијама у циљу задовољавања основних потреба 

ученика и школе. 

Учешће на Трећем интернационалном симпозијуму Издавачке куће Klett за 

директоре основних и средњих школа “Упоредни преглед информационих технологија и 

медија у источноевропским земљама” 

Учешће на семинарима за директоре основних и средњих школа и на зимским 

данима просветних радника. 

Активно учествовање у припреми и раду Школског одбора и његових комисија. 

Праћење примене прописа и сарадња са секретаром школе у смислу обезбеђења 

законитости у раду. 

Доградња школске зграде - неопходне активности у обезбеђењу средстава и 

припреми за извођење радова. 

Праћење финансијског пословања и извештавање о том пословању. 

Извршити припреме за попис имовине школе. 

Организовање набавки материјалних средстава како би се омогућило несметано 

остваривање циљева рада школе. 

Сарадња са донаторима средствима информисања ради стварања што бољих услова 

за рад школе (помоћ избеглицама, набавка уџбеника, стручне и друге литературе, 

савремених наставних средстава и средстава за рад, неопходни радови на школској 

згради) и афирмисање школе. 

                 

стално 

 

стално 

 

стално 

  

 

новембар 

 

 

фебруар 

 

стално 

 стално 

  

стално 

  

децембар 

децембар 

 

стално 

 

стално 

Овај програм рада директора ће се операционализовати кроз месечне планове рада  
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 План рада координатора 

 

 

У настојању да се побољша комуникација између појединих пунктова и  корелација остваривања 

свеобухватног рада Школе, на сваком пункту постоје координатори са следећим општим пословима и 

задацима: 

-Формирање тима сарадника на пункту. 

-Изношење глобалног месечног плана рада. 

-Сарадња са педагошко-психолошком службом. 

-Сарадња са болничким особљем. 

-Међусобна координација пунктова. 

-Организовање приредби и изложби, посета других школа, гостију и сл. 

-Прикупљање свих материјалних трагова на пункту . 

-Вођење дневника рада координатора на пункту. 

 

Координатори пунктова су: 

 

Бањица –  Драгана Мимић 

Дедиње – Биљана Дробњак 

Рехабилитација - Светлана Петровић 

Нови Београд -  Драгана Марковић-Максимовић 

Неурологија - Биљана Узелац  

Церебрала 1 - Љиљана Станојевић 

Церебрала 2 - Андријана Зорић 

ИМЗ – Татјана Грумић 

УДК - Драгана Крстић 

Онкологија - Снежана Милановић 

Земун - Радмила Пјешчић 

Звечанска - Анета Роквић 

Учење на даљину -  Ана Црногорац 

Родитељска кућа Врачар - Весна Шћепановић 

Кућна настава - Снежана Ковачевић 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ  ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Програм рада Наставничког већа 

 

месец 

 

Програмски садржаји 

 

носилац посла 

IX 

 

 
14.9.2015.  

Припреме за почетак нове школске године 

Разматрење извештаја о раду директора Школе 

Разматрање годишњег извештаја о раду Школе 

Разматрање и утврђивање предлога годишњег плана рада Школе 

Утврђивање обавеза полагања стручних испита и избор ментора 

Директор и ППС 

Директор 

Комисија, Директор 

  

Директор 

 XI 
5.11.2015. 

Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја Одељењска већа 

I 

 
28.1.2016. 

Анализа успеха ученика на крају полугодишта 

Анализа реализације програмских садржаја (редовна, допунска настава, слободне 

активности) 

Прослава Светог Саве 

Одељењска већа 

Одељењска већа 

 

II 

 

 

 

18.2.2016. 

Анализа полугодишњег рада СВ 

Анализа полугодишњег рада ППС и Директора 

Полугодишњи извештаји 

Организација рада у II полугодишту 

Прикази са семинара за просветне раднике 

ком. за културу  

Рук. СВ, ППС, 

Директор 

Директор 

 стручна већа 

IV 

 

 
12.4.2016. 

Анализа успеха ученика на крају III тромесечја 

Анализа реализације наставног плана и програма са освртом на оствареност 

образовних стандарда 

Сарадња наставника са родитељима ученика—размена искуства 

Прпреме за прославу Дана Школе 

Припреме за израду Годишњег плана рада Школе                      

Одељењска већа 

Психолог и педагог 

Психолог 

Комис.,директор 

Комис., директор 

Разредне старешине 

VI 

 

2.6.2016. 

Разматрање успеха ученика 8. разреда на крају школске године 

Организовање припремне наставе 

Договор о похваљивању и награђивању ученика 

Одељењска већа 

ППС, директор,  

Стручна већа 

VI 

 

 

 

 

16.6.2015. 

Разматрање успеха ученика на крају школске године  

Анализа реализације програмских садржаја (редовна, допунска настава, секције) 

Организовање разредних испита 

Анализа реализације плана рада Комисије за унапређивање васпитно-образовног рада 

Анализа реализације програма рада СА 

Одељењска већа 

Задужени 

наставници 

ППС, директор, 

комисија 

Стручна већа 

VIII Припреме за следећу школску годину Директор, СВ 
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План и програм Одељењског већа 

 

 

 
 

Септембар  

 

     Договор о плану рада Одељењског већа и плану рада разредног старешине 

Планирање писаних проверавања - контролних и писмених задатака 

Предлози за организовање слободних активности и допунске наставе 

     Анализа снабдевености ученика уџбеницима и школским прибором 

 

Новембар  

 

 Анализа и утврђивање успеха ученика и владања 

Анализа реализације наставног плана и програма 

Информација разредних старешина о случајевима ученика који захтевају посебан третман 

 

Јануар  

 

Анализа и утврђивање успеха ученика и владања 

Анализа реализације наставног плана и програма 

Договор о начину и времену проверавања ученичког знања 

 

Април  

 

Анализа и утврђивање успеха ученика и владања 

Анализа реализације наставног плана и програма 

Анализа примене наставних средстава 

 

Мај 

 

Анализа и утврђивање успеха и владања ученика осмог разреда 

Анализа реализације наставног плана и програма у осмом разреду 

     Утврђивање критеријума за награђивање и похваљивање ученика 

 

Јун 

 

Анализа и утврђивање успеха и владања ученика 

Анализа реализације наставног плана и програма 

Анализа остваривања програма допунске наставе и слободних активности 
 Предлог ученика за похвале и награде 
     Упознавање са календаром за школску 2016/ 2017. годину 
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Програм рада стручног актива за развој Школског програма 

 

РУКОВОДИЛАЦ: Зорица Марић 

 

 

ЧЛАНОВИ:  

 

Радмила Пјешчић              Снежана Ковачевић 

Татјана Грумић                  Оливера Пјевовић 

Мила Трифуновић             Наташа Војиновић 

Драгана Крстић                  Тијана Радисављевић 

Снежана Милановић 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА: 

 

АВГУСТ  

Планирање активности за реализацију Школског програма. 

Планирање стручног усавршавања наставника. 

 

 

НОВЕМБАР  

Тематско планирање - организација и извођење наставе 

 

 

ДЕЦЕМБАР  

Примена образовних стандарда и начини провере постигнућа ученика 

 

   

ЈАНУАР  

Анализа  и препоруке за побољшање примене наставних средстава у васпитно-образовном раду                                                                                                                                                           

 

 

АПРИЛ 

Анализа успешности спровођења тематског планирања 

 

 

ЈУН 

Анализа постигнућа ученика 
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ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет 

родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког 

одељења на првом родитељском састанку. Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године. С 

обзиром на специфичност рада школе која се огледа, поред осталог, у извођењу наставе у болницама и кућама ученика, 

где два ученика чине једно одељење, школа ће начин избора Савета родитеља ускладити са својим специфичностима.  

  Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом 

представља најважнију спону родитеља и школе. 

Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима доприноси унапређењу рада школе и помаже у решавању 

васпитно - образовних проблема. 

Савет родитеља:  

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља   

- даје сагласност на програм и организовање излета и екскурзија 

- предлаже мере за осигурање  квалитета и унапређење образовно васпитног рада 

- учествује у поступку предлагања изборних предмета 

- учествује у поступку предлагања избора уџбеника 

- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене делатности установе 

- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика 

- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе 

- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана; Годишњег плана рада; извештаје о 

њиховом остваривању, вредновању и самовредновању 

- разматра и прати услове за рад установе 

- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика 

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе 

побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере. 

Током ове школске године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима. 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА  

 

 

IX 

- Конституисање савета родитеља 

- Усвајање извештаја о раду Савета родитеља за школску 2014/2015. 

- Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2015/2016. 

- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и раду директора 

- Разматрање предлога ГПРШ за школску 2015/2016. 

- Упознавање са календаром образовно-васпитног рада за шк. 2015/2016. 

- Давање сагласности на Програм излета у овој школској години  

 

 

 

XI 

- Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

- Припрема прославе Нове године и Светог Саве са ученицима 

- Учествовање у активностима Тима за самовредновање рада школе 

- Упознавање са активностима Актива за развојно планирање 

- Предлози сарадње школе, друштвене средине и родитеља и њиховог активнијег укључивања у живот 

школе  

 

 

II  

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

- Разматрање извештаја о полугодишњем раду школе  

- Укључивање родитеља у школски тим за праћење и писање пројеката који ће унапредити живот и рад 

школе 

- Задавање анкете о учешћу родитеља у активностима школе 

- Доношење одлуке да школа оствари сарадњу, партнерство са невладиним организацијама које у свом 

статуту имају предвиђену сарадњу са образовним институцијама  

 

 

V  

- Разматрање успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

- Припреме за обележавање Дана школе 

- Договор о организацији прославе матуре за ученике осмог разреда 

- Договор и предлози за организовање излета за следећу школску годину 

- Предлог програма рада Савета родитеља за наредну школску годину  
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Планови рада стручних већа 

 

1. Веће наставника српског језика 

    руководилац  Кристина Пантелић  

2. Веће наставника страних језика  

    руководилац: Маја Стјепановић  

3. Веће наставника ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања, верске наставе и 

грађанског васпитања 

    руководилац:  Снежана Илић   

4. Веће наставника историје и географије  

   руководилац:  Јован Гајић  

5. Веће наставника физике и ТИО  

    руководилац: Милица Ћајић  

6. Веће наставника биологије и хемије 

    руководилац:  Маја Бајагић  

7. Веће наставника математике 

    руководилац:  Бранкица Вујнић  

8. Веће наставника разредне наставе 

    руководилац:  Татјана Грумић    

9. Веће наставника који раде по специјалном програму (дефектолози)  

    руководилац: Марина Бојанић  

 

 

У школи ће радити девет стручних већа 
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План рада Стручног већа наставника српског језика  

  
место садржај носилац сарадници 

август 
 

Школа 

Договор о подели часова 

Наградни темат 

Допунска и додатна настава 

Чланови Стручног 

већа 
 

септембар  

Сви пунктови, 

школа и кућна 

настава  

Иницијални тестови (израда) 
Чланови Стручног 

већа 
 

Школа Предавање-Љубави српских писаца Наташа Војиновић  

Топчидерски 

парк 
Предавање– Арчибалд Рајс Јадранка Вељовић  

Сви пунктови, 

школа и кућна 

настава  

Прикупљање радова за “Плави чуперак” током целе 

године 

Чланови Стручног 

већа 
 

октобар  

Школа Предавање-Фразеологизми Наташа Војиновић 
Стручно веће 

страних језика  

Церебрала1 Угледни час-Врсте независних реченица (по ИОП-у) Јелена Ковачевић  

Рехабилитација Златна јесен  Наташа Војиновић  

Сајам књига  Посета Сајму књига и допуњавање библиотеке 
Чланови Стручног 

већа 
 

новембар  

Пунктови  Обележавање дана науке, од 7. 11. до 11. 11.  
Чланови Стручног 

већа 
 

Земун Угледни час-Поређење придева Зоран Ћирић  

Школа Предавање-Бранко Ћопић у години јубилеја Наташа Војиновић  

Школа 
Анализа успеха и понашања ученика на крају 

тромесечја. 

Чланови Стручног 

већа 
 

децембар 

Школа Предавање-Албанска голгота у књижевности Наташа Војиновић 
Силвана 

Цветић 

Школа Договор о набавци материјала 
Чланови Стручног 

већа 
 

Пунктови Израда новогодишњих  паноа 
Чланови Стручног 

већа 
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План рада Стручног већа наставника српског језика  

 

  
место садржај носилац сарадници 

јануар 

Школа 

Договор за организовање школских такмичења  у  

рецитовању 

Књижевна олимпијада 

Српски језик и језичка култура  

Чланови Стручног 

већа 

Наставници 

страних језика  

Земун Предавање-Лик и дело Светог Саве и израда паноа Зоран Ћирић  

Пунктови  Прослава Савиндана 
Чланови Стручног 

већа 
 

фебруар Нови Београд Угледни час-Интерпункција у сложеној реченици 
Кристина 

Пантелић 
 

март 

Школа Предавање- Певани песници романтизма Наташа Војиновић 

Предметни 

наставници 

музичке културе 

Рехабилитација Угледни час-Певани песници романтизма Наташа Војиновић 

Корелација са 

музичком 

културом  

Неурологија  Угледни час-Мотив моста у делима Иве Андрића  Ивана Ковачевић  

април 

Школа Анализа угледних часова 
Чланови Стручног 

већа 
 

Школа Предавање-Приказ књиге Наташа Војиновић  

Бањица Угледни час -Основна правописна правила Драгана Блануша  

Школа 
Анализа успеха и понашања ученика на крају 

тромесечја. 

Чланови Стручног 

већа 
 

мај 

Бањица Угледни  час-Тесла у књижевности Јадранка Вељовић  

Школа  
Анализа резултата пробног тестирања  за ученика VIII 

разреда. 

Чланови Стручног 

већа 
 

Пунктови  Обележавање дана цвећа и природе,од 21. 5. до 28.5 
Чланови Стручног 

већа 
 

Пунктови  Обележавање Дана школе 
Наставници по 

пунктовима 

Чланови већа, 

наставници 

ликовне и 

музичке културе, 

учитељи и 

дефектолози 

Школа  
Планирање активности и задужења за народну 

школску годину и избор новог руководиоца 

Чланови Стручног 

већа 
 

јун 

 Објављивање ”Плавог чуперка”   
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План рада Стручног већа наставника страних језика  

  

место садржај носилац сарадници 

август Школа  

Конституисање Стручног већа страних језика и 

усвајање плана рада за школску 2015/2016. годину; 

Подела наставних часова; 

Усвајање глобалних планова рада наставника и 

планова допунске и додатне наставе, секција и 

слободних активности; 

Смернице о изради личних планова стручног 

усавршавања; 

Верификација уџбеника и наставних средстава  

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа  

септембар  

Сви пунктови 

школе и кућна 

настава 

Иницијално тестирање ученика. 
Чланови Стручног 

већа 
 

Школа 

План писмених и контролних задатака; 

Сарадња са Тимом за израду ИОП-а; 

Договор о организацији и реализацији школског 

такмичења 

Наставна средства - приказ и план коришћења; 

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа 

Школа Сарадња са Америчким кутком 
Милица 

Дујаковић 
 

Рехабилитација 
Обележавање Европског дана језика  

- Језичка радионица  

Чланови Стручног 

већа 
 

октобар 

Кућна настава Угледни час - "Pop music" 
Милица 

Дујаковић 
Вида Гусић 

Церебрала 1 Угледни час - " Halloween" 
Миланка 

Јорговић 
  

Школа Предавање: Фразеологизми у настави 3 

Тијана 

Радисављевић, 

Ана Црногорац, 

Наташа Стојичић 

и Маја 

Стјепановић 

  

Школа 

Сарадња са међународним и локалним удружењима, 

Општином, 

школама на подручју града; 

Ревизија Правилника о сталном Стручном 

усавршавању наставника - предлози о измени 

бодовања; 

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа 
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План рада Стручног већа наставника страних језика  

  

место садржај носилац сарадници 

новембар 

Рехабилитација 
Угледни час - "Thanksgiving day" 

(ученици млађих разреда) 
Милица Дујаковић 

Тијана 

Радисављевић 

Школа 
Презентација сајта 

"Agenda Web" 

Тијана 

Радисављевић 
  

Пунктови 

школе 

"Међународни дани науке и технике" - тематско 

планирање наставе/ интердисциплинарни приступ - 

угледни часови 

Огњен Ешпек 

Ана Црногорац 

Наташа Стојичић 

  

Школа Предавање "Припрема за час" Маја Стјепановић 
Наташа 

Стојичић 

Школа 

Анализа успеха и ученичких постигнућа; 

Анализа рада Стручног већа; 

Сарадња са Тимом за израду ИОП-а; 

Усаглашавање критеријума оцењивања; 

Реализација допунске и додатне 

наставе, секција и слободних активности; 

Сарадња са ПП службом у вези мотивације ученика за 

даљи рад; 

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа 

децембар  

Рехабилитација Угледни час - "Нова година" Маја Стјепановић 
Наташа 

Стојичић 

Кућна настава Угледни час на тему Божића 
Александра 

Пејић 
  

јануар Школа 

Евалуација рада Стручног већа у првом полугодишту; 

Полугодишњи извештаји о раду наставника; 

Анализа одржаних угледних часова са дискусијом; 

Анализа успеха ученика у првом полугодишту - мере 

за побољшање успеха; 

Организација школског такмичења из страних језика; 

  

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа 

  

Учешће у раду Зимских школа и стручно усавршавање 

наставника ван установе; 

Реализација школског такмичења из страних језика; 

Чланови Стручног 

већа  

фебруар 

Школа 
Предавање / презентација " По коме се зове твоја 

школа" 
Ана Црногорац  

Пункт школе 

или кућна 

настава 

Угледни час на тему "Бајке браће Грим" Наташа Стојичић  

Кућна настава 
Угледни час – “New York: The Big Apple” 

(старији разреди) 
Огњен Ешпек  
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План рада Стручног већа наставника страних језика  

 

  
место садржај носилац сарадници 

март 

Рехабилитација Угледни час -" Harry Potter vs. The Lord of the Rings" 
Тијана 

Радисављевић 
 

Нови Београд Угледни час  на тему Дан жена - "Клара Цеткин" Миланка Јорговић  

април 

Школа Презентација Klett-ових граматика Милица Дујаковић   

Пункт школе 

или кућна 

настава 

Угледни час на тему "Немачки писци" Наташа Стојичић   

Школа 

Анализа успеха ученика у трећем класификационом 

периоду; 

Анализа реализације програмских садржаја; 

Анализа постигнућа ученика који похађају допунску 

наставу и који раде по ИОП-у у сарадњи са Тимом за 

израду ИОП-а; 

Анализа вођења педагошке документације; 

  

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа 

мај  

Пунктови 

школе 

"Светски дан цвећа и природе" - тематско планирање 

наставе / интердисциплинарни приступ - угледни 

часови 

Маја Стјепановић 

Ана Црногорац 

Огњен Ешпек 

Наташа Стојичић 

 

Нови Београд Угледни час - "Енглеска у доба Краљице Викторије" Миланка Јорговић  

Школа 

Анализа остварених резултата ученика осмог разреда; 

Размена искустава у реализацији наставе; 

Сарадња са ПП службом - усклађивање критеријума 

оцењивања са освртом на ученике осмог разреда; 

Маја Стјепановић 
Чланови 

Стручног већа 

Сви пунктови 

школе и кућна 

настава 

Реализација излазних тестова 
Чланиви Стручног 

већа 
 

јун  

Школа 

Анализа успеха ученика на крају наставног периода; 

Анализа реализације свих облика васпитно-образовног 

рада; 

Анализа употребе наставних средстава - израда и 

усвајање Извештаја; 

Предлог поделе наставних часова за наредну школску 

годину; 

Анализа реализованих угледних часова са дискусијом; 

Израда годишњих извештаја о раду наставника; 

Евалуација рада Стручног већа у току школске 

2015/2016. године - израда и усвајање Извештаја; 

Избор новог руководиоца Стручног већа; 

Израда предлога годишњег плана рада Стручног већа 

за школску 2016/2017. годину; 

  

Маја Стјепановић 
Чланиви 

Стручног већа 
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План рад Стручног већа наставника ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања, 

верске наставе и грађанског васпитања 

 место садржај носилац сарадници 

 

 

август 

 

 

Школа 

Усвајање записника са претходне 

седнице 

Подела часова на наставнике 

Договор о изради планова личног 

стручног усавршавања 

 

 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

 

 

 

септембар 

 Литургија и Призив Св. Духа за 

почетак школске године 

Милица Ракић  

Топчидерски 

парк 

Спортске активности-излет у природи Зоран Ђукић 

Мусуровић Раденко 

 

Сви пунктови и 

кућна настава 

Одабир деце за ликовну секцију Наставници ликовне 

културе 

 

 Сви пунктови и 

кућна настава 

Одабир деце  за музичку секцију Наставници музичке 

културе 

 

Школа Израда списка потребног материјала 

за сваки предмет 

Чланови Стручног већа  

 

 

 

 

 

 

октобар 

Рехабилитација Припреме за манифестацију ,,Златна 

јесен” 

Наставници музичке и 

ликовне културе 

 

Сви пунктови Израда јесењих паноа Наставници ликовне 

културе 

 

Онкологија Гостовање дечијег писца Јасминке 

Петровић и илустратора Боба 

Живковића  

Далиборка Ђурић  

Србија Манастири Србије 

Матурско путовање у Студеницу 3 

дана 

Милица Ракић 

Зоран Ђукић 

 

Кућна настава Угледни час-Поп музика Милица Дујаковић 

Вида Гусић 

 

 

 

 

 

 

новембар 

Нови Београд Угледн час- корелација математике 

(нижих и виших разреда), хемије, 

ликовне културе и физике -  

 „Мерење физичких величина и 

њихових мерних јединица“-

Међународни  дани науке 

Снежана Илић Оливера 

Максимовска, 

Бранкица Вујнић, 

Слађана 

Стаменовић 

Милица Ђајић 

Школа .Турнир у шаху Зоран Ђукић  

Бањица Угледни час-,,Стеван Христић-

Охридска легенда” 

Вида Гусић Tатјана Рајић  

Бањица  Угледни час-,,Линија као средство ѕа 

стварање различитих ликовних 

својстава површина”  

Tатјана Рајић Вида Гусић 
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План рад Стручног већа наставника ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања, 

верске наставе и грађанског васпитања 

 место садржај носилац сарадници 

 

 

 

 

 

децембар 

Рехабилитација Угледни час-,,Албанска голгота” Силвана Цветић 

Ирена Мартић 

Наташа Војиновић 

 

Церебрала 1 Угледни час „Новогодишњи украси“. Татјана Рајић 

Силвија Дубљевић 

 

Рехабилитација Турнир у стоном тенису Зоран Ђукић  

Сви пунктови Израда новогодишњих паноа и 

украсних честитки 

Настаници ликовне 

културе 

 

 

 

јануар 

Школа  Припрема и реализација прославе 

Светог Саве  

Анализа рада Стручног већа у 

претходном периоду  

Дани просветних радника  

Чланови Стручног већа  

 

 

 

 

 

фебруар  

Школа 

  

Предавање-,,Васпитање путем 

уметности” 

Ирена Крешић Чланови Стручног 

већа 

Пунктови 

  

Разредна и међуразредна тамичења у 

одбојци 

Зоран Ђукић 

Раденко Мусуровић 

  

Бањица Угледни час-,,Међународни дан жена” Ирена Крешић 

  

  

Пунктови Припрема радова поводом 8.марта Наставници ликовне 

културе 

Учитељи 

Пунктови Обележавање Дана жена Наставници ликовне и 

музичке културе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 март  

Рехабилитација Предавање и Угледни час,,Певани 

песници романтизма” 

Наташа Војиновић 

Ирена Мартић 

 

Пунктови Часови тематског планирања на тему-

Вода 

Сви наставници 

  

  

 

Неурологија Угледни час: ”Геометријски облици”.– 

корелација математике и ликовне 

културе 

Далиборка Ђурић Марко Кошчица 

Пунктови Разредна и међуразредна тамичења у 

гимнастици 

Зоран Ђукић 

Раденко Мусуровић 
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План рад Стручног већа наставника ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања, 

верске наставе и грађанског васпитања 

 место садржај носилац сарадници 

 

 

 

 

 

април 

Бањица Предавање-,,Маратон” Зоран Ђукић 

Раденко Мусуровић 

 

Кућна настава Угледни час-,,Орнамент” Снежана Илић  

Београд Атлетско првенство деце-Београдски 

маратон 

Наставици физичког 

васпитања 

 

Пунктови Израда ускршњих украса и паноа Наставници ликовне 

културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај  

 

 

 

 

 

Ада Циганлија Спортско сабрање Свете Србије  Милица Ракић 

Зоран Ђукић 

 

Школа Припрема и реализација Дана школе Сви наставници  

Пунктови Поставка пролећних паноа Наставници ликовне 

културе 

 

Рехабилитација Угледни час-,,Слике са изложбе-

Модест Мусоргски” 

Татјана Рајић 

Ирена Мартић 

 

Бањица Тематско планирање-Обрада песме 

”Чежња за пролећем” 

Вида Гусић  

Рехабилитација Угледни час-,,Спортски дан” Наставици физичког 

васпитања 

 

 

 

 јун 

Школа Анализа рада Стручног већа за 

протеклу годину 

Избор новог руководиоца 

Прелиминарна подела часова 

  

  

  

Чланови Стручног већа  
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 План рада Стручног већа наставника историје и географије 

 место садржај носилац сарадници 

 

 

август 

 

 

Школа 

 Састанак Стручног већа 

- коначна подела часова пред почетак 

школске године 

-утврђивање плана стручног 

усавршавања наставника 

-разговор о критеријумима оцењивама 

-усвајање коначног плана угледних 

часова за школску 2015/16. 

 

 

Јован Гајић  

 

 

Чланови 

Стручног већа 

 

септембар 

 

Церебрала 1 

Угледни час: “Карактеристике новог 

века ” (корелација: историја и 

географија)  

 

Јован Гајић  

Предметни 

наставници 

 

октобар 

 

Калемегдан 

Угледни часови-амбијентална настава: 

“Историјска географија 

Калемегдана” (корелација: историја и 

географија)  

Чланови Стручног 

већа 

 

 

 

новембар 

 

 

Школа  

Састанак Стручног већа 

- анализа нових уџбеника ( од 

изабраних издавача )  

- анализа постојећих наставних 

средстава и план набавке нових  

- реализација амбијенталне наставе на 

Калемегдану  

 

 

Мирјана Рајић  

 

 

Чланови 

Стручног већа 

 

 

децембар 

 

 

Школа 

Предавање: Голгота 

Србије” ( стогодишњица прелаза преко 

Албаније )  

(корелација: историја и географија)  

Силвана Цветић,  

Наташа Војиновић,  

Јован Гајић  

 

Предметни 

наставници 

 

 

Сви пунктови 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ САВИНДАНА             

- литерарни радови ученика, 

постављање паноа 

(корелација: историја, српски језик, 

ликовна култура, верска настава)  

 

Предметни 

наставници 

  

 

 

 

јануар 

 

 

Школа 

Састанак Стручног већа 

- специфичности рада у болничким 

условима 

- полугодишња анализа рада актива 

- како смо обележили Савиндан  

 

 

Соња Мирковић  

 

Предметни 

наставници 

 

фебруар 

 

Сви пунктови 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА 

ДРЖАВНОСТИ  

- литерарни радови ученика, 

постављање паноа 

(корелација: историја, српски језик, 

географија, ликовна култура)  

 

Предметни 

наставници 

 

 

март 

 

Школа 

 

Предавање: “Рим у доба царства” 

(корелација: историја, књижевност)  

 

Силвана Цветић 

 

Јован Гајић  
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 План рада Стручног већа наставника историје и географије 

 место садржај носилац сарадници 

 

 

 

 

 

 

април 

 

Школа 

Састанак  Стручног већа 

- анализа наставе на даљину: историја, 

географија 

- анализа одржаног предавања 

- педагошка документација: искуства, 

изазови, примена у пракси 

 

 

Силвана Цветић 

 

 

Предметни 

наставници 

 

Топчидерски 

парк,  

Милошев конак  

Угледни часови-амбијентална настава: 

“Србија у време 

Обреновића”  (корелација: историја и 

географија, физика, биологија)  

 

Предметни 

наставници 

 

 

мај 

 

 

Школа 

 

Приказ књиге “Невољни ратници” 

 

 Јован Гајић 

Предметни 

наставници 

 

 

јун 

 

 

Школа 

Састанак  Стручног већа 

-годишња анализа рада актива 

-избор новог руководиоца 

-прелиминарна подела часова  

-новине у настави историје и географије 

 

 

Рада Гаврић 

 

 

Предметни 

наставници 
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План рада Стручног већа наставника физике и ТИО 

  

место садржај носилац сарадници 

август Школа  

Подела задужења у оквиру Стручног већа. 

Усвајање плана рада Стручног већа. 

Финална подела часова редовна, допунска и додатна 

настава. 

План коришћења наставних средстава по пунктовима и 

у кућној настави. 

Договор о стручном усавршавању и избор семинара. 

Припрема иницијалних тестова за ученике VII и VIII 

разреда.  

Чланови 

Стручног већа  
 

септембар 

Сви пунктови 

школе и кућна 

настава  

Иницијални тестови за ученике VII и VIII разреда 
Чланови 

Стручног већа  
 

Топчидерски 

парк 

Часови у природи-корелација историје, географије, 

биологије и тио - Угледни час „Заштита од загађења 

вода“, ученици Ц2 и кућне наставе 

Милица Ђајић 

  

Јован Гајић, 

Рада Гаврић, 

Вера 

Глигоријевић 

октобар Школа Предавање „Загађење буком“ 
Силвија 

Дубљевић 
 

новембар 

Нови Београд 

Угледни часови- корелација математике (нижих и 

виших разреда), хемије, ликовне културе и физике - 

Угледни час „Мерење физичких величина и њихових 

мерних јединица“- Међународни дани науке 

Милица Ђајић 

Оливера 

Максимовска, 

Бранкица 

Вујнић, 

Слађана 

Стаменовић, 

Снежана Илић 

Земун Угледни час „Хабл“ Бранко Илић  

Школа Предавање „Оригами примена у настави-2“ 
Силвија 

Дубљевић 
 

Школа 
Анализа успеха и понашања ученика на крају 

тромесечја. 

Чланови 

Стручног већа 
 

децембар 

Галерија 

Народне банке 

Србије 

Посета IX међународном фестивалу науке, ученици 

Рехабилитације и кућне наставе. 

Чланови 

Стручног већа 
 

Бањица Угледни час „Проводници и изолатори“. Бранко Илић  

Школа 
Договор о набавци материјала и организација угледног 

часа. 

Чланови 

Стручног већа 
 

Ц1, Ц2, Бањица, 

Земун, НБ и 

кућна настава 

Угледни час „Израда новогодишњих украса“. 
Чланови 

Стручног већа 
 



 

117 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

План рада Стручног већа наставника физике и ТИО 

  

место садржај носилац сарадници 

јануар Школа  

Договор за организовање школског такмичења из 

физике и ТИО. 

Разговор о критеријумима оцењивања и анализа 

постигнутог успеха ученика на крају I полугодишта. 

Анализа свих одржаних предавања, посета и угледних 

часова током I полугодишта.  

Чланови 

Стручног већа  
 

фебруар Школа  

Излагања о семинарима које смо похађали. 

 Договор за припремање ученика  VIII разреда за 

пробно тестирање- завршни испит.  

Чланови 

Стручног већа  
 

март   

Рехабилитација 
Угледни час „Климатске промене и загађење“, 

корелација биологије, хемије и физике. 

Силвија 

Дубљевић 

Драгана Васић 

Верица 

Симоновић 

УДК 

Угледни часови-корелација математике и физике –

„Примена Омовог закона. Редна и паралелна веза 

отпорника“ 

Милица Ђајић 
Марко 

Кошчица 

април   

Музеј Николе 

Тесле 

Организација посете музеју Николе Тесле, ученици 

Рехабилитације и кућне наставе. 

Чланови 

Стручног већа  
 

Ц1, Ц2 и кућна 

настава 
Набавка материјала, припрема и израда ускршњих јаја. 

Чланови 

Стручног већа  
 

Кућна настава 
Угледни час „Експедиција спуштања на Месец и друге 

планете сунчевог система. Планете сунчевог система“ 

Нинослав 

Матијевић 
 

Школа 
Анализа успеха и понашања ученика на крају 

тромесеја. 

Чланови 

Стручног већа  
 

мај 

Кућна настава 
Угледни час „Развој теорије о атому (честици 

супстанце). Недељивост честица“ 

Нинослав 

Матијевић 
 

Школа 
Анализа резултата пробног тестирања  за ученика VIII 

разреда. 

Чланови 

Стручног већа  
 

јун Школа 

Анализа постигнутог успеха ученика на крају школске 

године. 

Анализа свих одржаних предавања, посета и угледних 

часова током II полугодишта. 

Анализа остварености годишњег плана рада и 

подношење извештаја о раду Стручног већа. 

Прелиминарна подела часова Стручног већа. 

Избор новог председника Стручног већа физика и ТИО. 

Чланови 

Стручног већа  
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План рада Стручног већа наставника биологије и хемије 

  
место садржај носилац сарадници 

август Школа 

 

Израда глобалних планова; 

Договор који ће се уџбеници и остала 

литература користити; 

Прављење списка наставних средстава који 

постоје у школи; 

Израда плана коришћења постојећих наставних 

средстава; 

Планирање  одржавања часова биологије у 

млађим разредима. 

  

  

Чланови Стручног већа 

 

Вера Глигоријевић 

  

Маја Бајагић 

   

Драгана Васић 

Чланови 

Стручног већа 

Слађана 

Стаменовић 

  

Верица 

Симоновић 

  

Маја Бајагић 

Вера 

Глигоријевић 

септембар   Онкологија Предавање: Оштећење озонског омотача 
Вера Глигоријевић 

 Слађана Стаменовић 

Снежана 

Милановић 

октобар  Школа 

Организација посете сајму науке у 

новембру 

 

Анализа иницијалног тестирања ученика 

Слађана Стаменовић 

Маја Бајагић 

Вера Глигоријевић 

Верица Симоновић 

Сви чланови 

Стручног већа 

новембар Нови Београд  
Угледни час у оквиру тематске недеље: 

“Демонстрација атрактивних хемијских огледа”  
Слађана Стаменовић 

Верица 

Симоновић 

децембар  

Школа 

Анализа одржаних угледних часова и 

активности у првом полугодишту. 

Анализа коришћења наставних средстава 
Наставници биологије       

Чланови 

Стручног 

већа  

Церебрала 1 

Угледни час: Фотосинтеза 

 

Угледни час: Eлектронски омотач  

Маја Бајагић 

 

Верица Симоновић 

Драгана Васић 

 

Слађана 

Стаменовић  

јануар Школа  
Планирање  одржавања школског такмичења из 

биологије и хемије (подела задужења)  

Наставници биологије 

и хемије 

Чланови 

Стручног 

већа  

фебруар Школа 

Одржавање школског такмичења из 

биологије и хемије (уколико има 

заинтересованих ученика)  

Наставници биологије 

и хемије 

Чланови 

Стручног 

већа  

март  

Рехабилитација 
Угледни час: “Климатске промене”  

 корелација физика-хемија-биологија 

Силвија Дубљевћ 

Верица Симоновић 

Драгана Васић 

Предметни 

наставници  

Кућна настава

(Ана 

Стоиљковић) 

Угледни час: „ Значај воде за живи свет“ 

корелација биологија-хемија 

Вера Глигоријевић 

Слађана Стаменовић  

Предметни 

наставници  
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План рада Стручног већа наставника биологије и хемије 

  
место садржај носилац сарадници 

април  Рехабилитација  Угледни час:  „Дисекција“  Драгана Васић Маја Бајагић 

УДК 
Угледни час у оквиру тематске недеље -дани 

цвећа и природе: „Цвет“ 
Вера Глигоријевић 

Драгана 

Крстић 

мај  

Нови Београд  

Угледни час у оквиру тематске недеље -дани 

цвећа и природе: „Израда слика за пано од 

пресованог цвећа“ 

Маја Бајагић 
Оливера 

Максимовски  

јун Школа 

Извештај о раду Стручног већа за 2015/16 год.  

Израда плана рада Стручног већа за 2016/17год.  

Избор руководиоца Стручног већа за 2016/17 год.  

Чланови Стручног 

већа  

Чланови 

Стручног већа  
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План рада Стручног већа наставника математике  

  
место садржај носилац сарадници 

август Школа 

Израда годишњих планова рада 

Планирање стручног усавршавања 

Разговор о планираним огледним,угледним часовима и 

предавањима 

Израда распореда писмених и контролних вежби 

Договор о уџбеницима који ће се користити у текућој 

школској години 

Договор о иницијалним тестовима  

Чланови 

Стручног већа 
 

септембар 

Школа 

Анализа опремљености наставним средствима 

Прављење листе наставних средстава са којима 

располажемо и плана коришћења истих 

Чланови 

Стручног већа 
 

Школа Предавање: ”Забавна математика” 
Александар 

Вељовић 
 

Школа  Анализа рада на крају тромесечја Чланови већа  

октобар  Школа Предавање: “Интерактивна табла у настави” Ана Марковић 
Александар 

Вељовић 

Школа Предавање: “Како се прави Google сајт” 
Александар 

Вељовић 
 

новембар Нови Београд 

 Угледни часови- корелација математике (нижих и 

виших разреда), хемије, ликовне културе и физике - 

Угледни час „Мерење физичких величина и њихових 

мерних јединица“-Међународни дани науке  

Бранкица Вујнић 

Оливера 

Максимовска 

Слађана 

Стаменовић, 

Снежана Илић  

Милица Ђајић 

децембар 

Нови Београд Угледни час :“Запремина неких геометријских тела“ Бранкица Вујнић 
Биљана 

Узелац 

Школа  
Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Анализа реализације плана и програма 
Чланови већа  

Рехабилитација Математички квиз-корелација математике ,географије Биљана Узелац  

јануар Школа  

Анализа учешћа наставника на семинарима за стручно 

усавршавање  

Договор за организовање школског такмичења из 

математике 

Чланови већа  
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План рада Стручног већа наставника математике  

  
место садржај носилац сарадници 

март   

Школа  
Огледни час :”Приказивање статистичких података-

математика и информатика”  

Александар 

Вељовић 
 

Неурологија 
Угледни час: ”Геометријски облици”.– корелација 

математике и ликовне културе 
Марко Кошчица 

Далиборка 

Ђурић 

УДК  
Угледни часови-корелација математике и физике – 

Угледни час “Сабирање разломака” - утврђивање  
Maрко Кошчица 

Милица 

Ћајић 

април 

Бањица  Огледни час : Kвиз-” Разломци”  Ана Марковић  

Школа  Анализа постигнутих резултата на трећем тромесечjу Чланови већа  

Церебрала1 Угледни час :“Oбим круга”  Биљана Узелац  

мај 

Дедиње Огледни час за 7. разред: ”Обим круга и број пи” 
Александар 

Вељовић 
 

Школа  
Анализа резултата пробног тестирања ученика 8. 

разреда  
Чланови већа   

јун Школа  

Анализа остварености годишњег плана рада актива.                                                         

Подношење извештаја о раду актива.                      

Избор новог руководиоца стручног већа математике  

Чланови већа   
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План рада Стручног већа наставника разредне наставе   

  
место садржај носилац сарадници 

август 

Школа 

 

Упознавање чланова већа са  тематским недељама, по 

једна за свако полугодиште и начину реализације. 

Упознавање са календаром организације школских 

такмичења. Израда плана реализације угледних часова у 

овој школској год.Прeдлог о организовању допунске и 

додатне наставе.Формирање одељења у болницама и 

кућној настави, извршити  поделу разредног 

старешинства. 

Избор уџбеника по којима ће се реализовати настава за 

сталне ученике у болницама и кућној настави . 

Сви координатори да направе спискове постојећих 

наставник средстава по пунктовима, као и списак потреба 

за набавку нових, приручне и стручне литературе.  

Татјана Грумић  
Сви чланови 

већа  

Школа 
Предавање ,,Уџбеници за физичко васпитање, разредна 

настава“ 

Снежана 

Милановић 

Радмила 

Пјешчић 

септембар  Церебрала2 Угледни час: ,,Школа“ Драган Лукић, српски језик  
Мила 

Трифуновић 

Андријана 

Зорић  

Церебрала2 Угледни час: ,,Увод у двоцифрене бројеве“  Андријана Зорић  
Мила 

Трифуновић 

октобар 

 

Школа  

 

Договор о облицима обележавања  Дечје недеље са 

ученицима на болничком лечењу и  у кућној настави. 
Татјана Грумић 

Сви чланови 

већа 

Школа Предавање: НТЦ систем учења путем асоцијација Татјана Грумић  

Нови Београд Угледни час: ,,Мерење и јединице мере“  
Оливера 

Максимовски  

Бранкица 

Вујинић  

новембар  

Болнице 

Кућна настава 

Родитељске 

куће 

Реализација-тематско планирање ,,Међународни дан 

науке и технике 11.11.“ 
Сви учитељи 

Наставници 

предметне 

наставе  

Школа Предавање ,, Писмено оцењивање“ 
Љиљана 

Ловреновић  
 

Церебрала 1 Угледни час: ,,Декупаж“, ликовна секција 
Љиљана 

Станојевић  

Андријана 

Зорић  
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План рада Стручног већа наставника разредне наставе   

  место садржај носилац сарадници 

децембар    

Школа  

Договор о месту и начину прослављања Нове године за 

ученике у болницама и кућној настави , као и 

организовање продајних изложби дечјих радова. 

  Анализа постигнућа ученика који наставу похађају  по 

ИОП ( размена искустава о методама рада , примењеним  

наставним и дидактичким средствима). 

Анализа  одржаних угледних часова. 

Размена искустава, анализа ситуација.  

Рукововдилац 

Татјана Грумић 

Сви чланови 

већа 

Нови Београд Угледни час: ,,Зима“, ликовна секција 
Светлана 

Атељевић 

Драгана 

Максимовић 

Снежана Илић 

Оливера 

Максимовски 

Земун  Угледни час: ,,Новогодишњи украси“, ликовна секција  Радмила Пјешчић  
Биљана 

Дробњак 

јануар 

Школа 

Договор о прослави школске славе за ученике у 

болницама и кућној настави. 

Учешће на школском такмичењу ,,Смотра рецитатора“ 

Руководилац 

Татјана Грумић 

Сви чланови 

већа   

Школа Предавање ,,Монтесори педагогија“ 
Весна 

Шћепановић 
 

фебруар 

Школа 
Извештај полазника који су присуствовали Зимским 

сусретима  учитеља Србије. 

Руководилац 

Татјана Грумић 

Учитељи који 

су 

присуствовали 

Школа Предавање ,, Превенција поремећаја понашањa“ Биљана Узелац  

март  

Школа 

Договор о изради украсних предмета са ученицима 

поводом 8. марта , као и организовање и учешће на 

продајним изложбама. 

.Договор о учешћу на наградном  конкурсу у 

организацији ДУБ  ,,Примери добре праксе учитеља“.  

Анализа  одржаних угледних часова. 

Размена искустава, анализа ситуација.  

Руководилац 

Татјана Грумић 

Сви чланови 

већа 

Бањица Угледни час: ,,Вода“, СОН Драгана Мимић  

Рехабилитација Угледни час: ,,Честитке за 8.март“, ликовна култура 
Светлана 

Петровић 

Љиљана 

Станојевић 

Нови Београд Угледни час: ,,Маска-колаж“, ликовна секција  
Драгана 

Максимовић 

Светлана 

Атељевић 

Снежана Илић 

Оливера 

Максимовски  
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План рада Стручног већа наставника разредне наставе   

  
место садржај носилац сарадници 

април Школа 
Договор о изради дечјих радова поводом Ускрса, као и о 

организацији продајних изложби у болницама 

Руководилац 

 Татјана Грумић 

Сви чланови 

већа 

мај 

Школа 

Договор о прослави  Дана  школе за ученике у болницама 

и кућној настави. 

Договор о учешћу на Сабору учитеља Србије 

Руководилац 

Татјана Грумић  

Сви чланови 

већа  

Школа Предавање ,,Стручно усавршавање-питања и одговори“ 
Блажена 

Маринковић 
 

УДК Угледни час ,, Ансамблаж-птице“, ликовна култура Соња Јањић Светлана Грба 

УДК Угледни час ,, Разломци“, математика Драгана Крстић  

Бањица 
 Угледни час: ,,Стефан Немања-стварање нове државе“, 

ПД 
Гордана Вајагић  

Бањица  Угледни час: ,,Пролећна песма“, музичка култура Оливера Пјевовић  
Оливера 

Максимовски  

јун  

УДК Угледни час: ,, Лето“, ликовна култура  Светлана Грба Соња Јањић 

Церебрала 2 Угледни час ,,Стари занати“, Народна традиција  
Мила  

Трифуновић 
 

Школа 

Анализа  одржаних угледних часова. 

Размена искустава, анализа ситуација. 

Извештај са  Сабора учитеља Србије. 

Стручно путовање. 

Анализа рада већа, критике , предлози , сугестије. 

Избор новог руководиоца. 

Руководилац 

Татјана Грумић 

 

Учитељи који су 

присуствовали  

Сви чланови 

већа  
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План рада актива дефектолога  

  
место садржај носилац сарадници 

август Школа 

Упознавање чланова већа са  тематским 

недељама, по једна за свако полугодиште  
Израда плана реализације угледних часова 

у овој школској години 
Предлог о организовању допунске  наставе 

Формирање одељења у кућној настави 

Направити  спискове постојећих наставник 

средстава као и списак потреба за набавку 

нових, приручне и стручне литературе 

Руководилац 
Марина Бојанић 

Сви чланови већа 

септембар Школа 
Презентација књиге: 

'' 200 Логопедских игара'' 

Јелена Илић 
Снежана Ковачевић 

Сви чланови већа 

октобар 

Школа 

План  обележавања  Дечје недеље са 

ученицима на болничком лечењу и у кућној 

настави и договор о учешћу ученика на 

''Златној јесени''  

Марина Бојанић  Сви чланови већа 

Школа 

Договор о учешћу на III Стручно-научном  

скупу са међународним 

учешћем ,,Актуелности у едукацији и 

рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ 

Марина Бојанић  Сви чланови већа 

Школа Презентација књиге: '' Бити другачији'' 
Сунчица Јелић  

Марина Бојанић  
Сви чланови већа 

Школа 
Угледни час : 

Дан здраве исхране, дан хлеба  
Јасмина Миланов 

Јелена Арсовић  
Сви чланови већа 

новембар Школа 
Презентација књиге:  

'' Третман покретом '', С. Бојанин  
Снежана Ковачевић  Сви чланови већа 

децембар  

Школа Предавање: ''Активности уз помоћ коња''  
Јелена Арсовић  

Кристина Брајтигам  
Сви чланови већа 

Школа 

Договор о начину прослављања Нове године 

за ученике у кућној настави ,  Договор о 

учешћу ученика на Светосавској приредби , 

као и организовање продајних изложби 

дечјих радова.  

Марина Бојанић  Сви чланови већа 

Школа 

Анализа постигнућа ученика, размена 

искустава о методама рада, примењеним  

наставним и дидактичким средствима. 

Анализа  одржаних угледних часова.   

Размена искустава, анализа ситуација.  

Марина Бојанић  Сви чланови већа 
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План рада актива дефектолога  

  
место садржај носилац сарадници 

јануар Школа 

Договор о учешћу на Данима дефектолога. 

Договор о учешћу на Зимским сусретима 

учитеља Србије 

Учешће ученика  на школском 

такмичењу ,,Смотра рецитатора“  

Марина Бојанић  Сви чланови већа 

фебруар Школа Предавање: ''Монтесори  материјали '' 
Анета Роквић 

Марина Бојанић 

Сви чланови већа 
  

март  

Школа 

Договор о изради украсних предмета са 

ученицима поводом 8. марта, као и 

организовање и учешће на продајним 

изложбама. 

Руководилац 

Марина Бојанић 
Сви чланови већа 

Школа 
Предавање: ''Развој говора и језика  код 

ученика који не говоре ''  
Тијана Бурчул 

Сви чланови већа 
  

април  Школа 

Договор о изради дечјих радова поводом 

Ускрса, као и о организацији продајних 

изложби у болницама.  

Руководилац 

Марина Бојанић 
Сви чланови већа 

мај 

Школа 

Договор о прослави  Дана  школе за ученике 

у болницама и кућној настави. 

Договор о учешћу на Сабору учитеља Србије 
Марина Бојанић Сви чланови већа 

Угледни час: Светски дан цвећа и природе  

Анета Роквић 

Марина Бојанић 

Кристина Брајтигам  
Сви чланови већа Звечанска  

Школа Угледни час: Светски дан цвећа и природе  Ранитовић Јелена   

јун  Школа 

Анализа  одржаних угледних часова. Размена 

искустава, анализа рада већа. 

Избор новог руководиоца. 

Руководилац 

Марина Бојанић 
Сви чланови већа 
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РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 

 АКЦИОНИ ПЛАН за школску 2015/2016. годину 

 

     Настава и учење 
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Задаци Активности Време 

реализације 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци 

активности и 

одговорна 

особа 

1.Анализа рада 

одељења и броја 

ученика који су 

овако похађали 

наставу 

Јун 2015   Записник са 

Одељењског 

већа 

Јун 2015 Љ. Миловић 1. Развијање 

учења на 

даљину 

2. испитивање 

потребе за 

извођењем наставе 

на даљину  на 

територији Србије: 

слање дописа којим 

обавештавамо све  

школе о могућности 

проширења 

капацитета овог 

одељења 

Јун/јул 

2015. 

Број подговора од  

школа широм 

Србије 

Дописи, 

одговори, 

списак 

адреса на 

које је допис 

послат 

Јул 2015. Љ. Миловић, 

А. Црногорац 

3.Анализа 

добијених одговора 

и у складу са тим 

размотрити 

могућност отварања 

још једног одељења 

  

Август 

2015. 

Потврда да ће бар 

3 ученика из 

школа широм 

Србије бити 

уписано у 

одељење учења на 

даљину 

Списак 

ученика 

Септемба

р 2015. 

Љ. Миловић 

4.Осавремењивање 

радног простора у 

сарадњи са 

општином Савски 

венац 

Јул/

септембар 

2015. 

Кабинет, тзв 

„глува соба“ 

опремљена је 

најсавременијим 

уређајима за 

извођење наставе 

на даљину 

Постојање 

кабинета и 

извођење 

часова у 

њему 

Октобар 

2015. 

З: Алексић, 

Љ. Миловић 

  

 5. Стални рад на 

побољшању 

квалитета наставе 

кроз бољу 

припрему 

наставних 

материјала и 

прелазак на Мудл 

платформу 

  

Током целе 

школске 

2015/16. 

године 

 Све лекције и сва 

тестирања се 

постављају и 

обављају на Мудл 

платформи 

 Увид у 

садржај 

портала за 

учење 

 Крај 

сваког 

класиф. 

периода 

ПП служба 
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Задаци Активности Време 

реализаци

је 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуаци

је 

Носиоци 

активности и 

одговорна 

особа 

2. Тематско 

планирање 

наставе и 

обележавање 

међународних 

значајних 

датума на 

сваком пункту 

и за кућну 

наставу 

1. координатори ће 

изабрати два дана са 

списка 

Међународних дана 

Јул 2015. Изабрани су дани 

који ће бити 

обележени 

Записник са 

Наставничко

г већа 

Август 

2015. 

ПП служба 

2. стручна већа 

уврстиће изабране 

дане у свој план и 

планирати 

активности 

Јул 2015 У плановима свих 

стручних већа 

предвиђене су 

активности за 

обележавање 

изабраних датума 

Увид у 

планове 

стручних 

већа 

Август 

2015 

ПП служба, 

руководиоци 

стручних већа 

3. По једна недеља у 

полугодишту биће 

посвећена изабраном 

дану. Сваки пункт ће 

целу недељу имати 

активности везане за 

изабрани дан, у које 

ће бити укључени 

сви наставници који 

раде на пункту 

Светски дан цвећа и 

природе 

Током 

целе 

школске 

године 

  

  

  

  

   

   

Мај 2016. 

Обележена по два 

изабрана датума 

Планови и 

припреме 

наставника, 

забелешке и 

извештаји  

ПП службе, 

радови 

ученика и 

наставника 

Децемба

р 2015. и 

јун 2016. 

ПП служба, 

руководиоци 

стручних већа 

3. Сарадња са 

салашем 

Ченеј 

  

  

1. Планирање и 

организовање посете 

ученика овом салашу 

у сарадњи са школом 

„Милан Петровић“ 

Током 

целе 

школске 

године 

Организовање 

једног одласка 

Евиденција 

коресподенц

ије, 

позивнице, 

конкурси, 

извештаји 

након посете 

Крај 

школске 

године 

Ј. Арсовић, 

И. Ковачевић, 

Ј. Миланов 

Ресурси 

Задаци Активности Време 

реализаци

је 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуаци

је 

Носиоци 

активности и 

одговорна 

особа 

1. 

Побољшавањ

е услова за 

извођење 

наставе на 

пунктовима и 

унапређење 

координације 

између 

наставног и 

болничког 

особља.   

1. Организовање 

састанака са 

начелницима 

болничких одељења 

на којима ће се 

разматрати постојеће 

стање и могућности 

побољшања услова 

рада за ученике и 

наставнике 

Почетком 

и крајем 

школске 

године 

Одржани су 

састанци са свим  

одговорним 

особама на 

пунктовима 

Извештаји 

са одржаних 

састанака 

Фебруар 

и јун 

2016. 

Директор, ПП 

служба, 

координатори 

 2. Детаљније 

планирање 

ваннаставних 

активности кроз 

чешће контакте са 

одговорним особама 

на пунктовима 

 Током 

целе 

школске 

године 

 Висок ниво 

координације 

болничког и 

наставног особља 

при изведена бар 2 

ученичка излета 

или ваннаставне 

активности 

 Слике са 

излета, 

летопис, 

вести на 

сајту школе 

Током 

целе 

школске 

године 

Директор, ПП 

служба, 

координатори 
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Задаци Активности Време 

реализаци

је 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуаци

је 

Носиоци 

активности и 

одговорна 

особа 

1.Формирање 

комисије за израду 

каталога постојећих 

наставних средстава 

Септемба

р 2015. 

Успешно 

направљен каталог 

Постојање 

каталога 

Крај 

првог 

полугод

ишта 

директор 2. Употреба 

наставних 

средстава    

2. Презентација 

каталога 

расположивих 

наставних средстава 

на Наставничком 

већу 

  

До краја 

првог 

полугоди

шта 

Каталог је 

представљен на 

Наставничком 

већу и чланови 

колектива су 

упознати са свим 

наставним 

средствима којима 

школа располаже. 

Записник са 

Наставничко

г већа 

Фебруар 

2016. 

Директор, ПП 

служба, 

комисија за 

израду 

каталога 

3. Прављење плана и 

распореда 

коришћења 

наставних средстава 

на нивоу стручних 

већа 

  

До краја 

првог 

полугоди

шта 

Свако стручно 

веће је направило 

распоред и води 

евиденцију о 

кориштењу 

наставних 

средстава из 

каталога 

Увид у 

записник 

стручних 

већа 

Фебруар 

2016. 

Руководиоци 

стручних 

већа, ПП 

служба 

4. Извештај о степену 

остварености 

планираног 

коришћења 

наставних средстава 

  

Крајем 

школске 

године 

Свако стручно 

веће је дало 

извештај и анализу 

употребе 

наставних 

средстава. 

Извештај 

стручних 

већа 

Јун 

2016. 

Руководиоци 

стручних 

већа, ПП 

служба 

5. Прављење списка 

за набавку 

неопходних 

наставних средстава 

Јул 2016. Стручна већа су 

направила 

спискове 

неопходних 

наставних 

средстава које 

треба набавити за 

идућу школску 

годину 

Спискови за 

набавку 

Јул 2016. Руководиоци 

стручних 

већа, ПП 

служба 

Етос 

Задаци Активности Време 

реализаци

је 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуаци

је 

Носиоци 

активности и 

одговорна 

особа 

1.Сарадња са 

међународним 

и локалним 

удружењима , 

Општином, 

школама на 

подручју града 

Учешће ученика у 

разним активностима 

које организује 

општина 

- Израда радова 

ученика за продајне 

изложбе 

Током 

целе 

школске 

2015/2016

.године 

Учествовање на 

бар једном 

конкурсу ,посета 

или излет у 

организацији ових 

удружења , 

општине 

  Крај 

школске 

2015./ 

2016 

године 

Директор, 

ППС, 

Стручна већа 
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Задаци Активности Време 

реализаци

је 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуаци

је 

Носиоци 

активности и 

одговорна 

особа 

Организовање 

заједничких часова 

за ученике кућне 

наставе и радионица 

за родитеље 

Током  

школске 

2015/16.го

дине 

Организована два 

заједничка часа 

Припреме, 

анализе и 

извештаји о 

организован

им часовима 

Крај 

школске 

2015./20

16 

године 

Наставници 

КН, ППС 

2. Окупљање 

ученика и 

њихових 

родитеља ради 

развијања 

припадности 

школи и 

сарадње 

Захвалнице за 

донаторе 

Прво 

полугоди

ште 

  Захвалница Крај 

школске 

2015./20

16 

године 

Јасмина 

Миланов 

Арсовић 

Јелена 

3. Израда 

захвалница за 

донаторе 

школе 

Медијско 

појављивање 

Формирање Тима за 

писање пројеката 

Праћење активности 

на сајтовима 

организација, 

појављивања 

конкурса, датума 

одржавања конгреса, 

радионица, семинара 

Писање пројеката 

Током 

целе 

школске 

2015/2016

. године 

Већа 

информисаност о  

постојању наше 

школе 

-пројекти 

-чланци у 

новинама 

-емисије 

Крај 

школске 

2015/201

6. 

године 

Директор,ПП

С, 

Стручна већа 

Тим за 

писање 

пројеката 

4. Медијско 

представљање 

школе и 

израда 

пројеката 

Избор Тима за сајт 

Обука наставника из 

Тима за постављање 

садржаја на сајт 

Постављање нових 

садржаја на сајт 

школе 

Летопис школе 

Током 

целе 

школске 

2015/16.го

дине 

-Боље 

проналажење 

података и 

информација о 

нашој школи и 

летопису (животу 

школе) 

-могућност да 

запослени и 

ученици могу да 

прате актуелности 

Изглед сајта 

  

  

  

  

  

Летопис 

школе 

Крајем 

полугод

ишта 

  

  

  

крајем 

школске 

године 

  

Тим за сајт , 

  

  

  

  

  

Јован Гајић 

5. Коришћење 

савремених 

технологија за 

презентацију 

школе, преко 

веб среанице и 

друштвених 

мрежа  и 

Вођење 

Летописа  

школе 

-учествовање 

родитеља у 

организацији 

излета,матуре 

Током 

целе 

школске 

2015/2016

. године 

Повећана 

присутност 

родитеља као 

партнера у животу 

школе 

Већа 

ангажованос

т родитеља у 

настави и 

ван ње. 

Крај 

школске 

2015/201

6.године 

ППС, Стручна 

већа 

6. Сарадња са 

родитељима у 

настави и ван 

ње 

7. Ревизија 

Правилника о 

стручном 

усавршавању 

унутар 

установе 

Анализа Правилника 

на састанцима 

стручних већа 

-измене у бодовању 

Јул-август 

2015. 

Кориговано је 

бодовање 

усавршавања у 

складу са 

активностима 

Измењени 

Правилник, 

записници 

са седница 

стручних 

већа 

Септемб

ар 2015. 

Руководиоци 

стручних 

већа, Тања 

Грумић 
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Задаци Активности Време 

реализа-

ције 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци 

активности 

иодговорна 

особа 

1. Унапређење 

рада Савета 

родитеља 

Осмишљавање 

радионица  које ће 

мотивисати чланове 

савета родитеља да се 

активније укључе у 

живот и рад школе. 

Крај првог 

полугоди

шта 

Родитељи су 

ангажовани, 

активни и 

заинтересова

ни 

Извештаји 

актива о 

реализацији 

  

Крај 

првог 

полугоди

шта 

наставници 

2. 

Конституисање 

Ђачког 

парламента 

Обезбедити 

доступност 

информација о раду 

ђачког парламента за 

све ученике 

Крај првог 

полугоди

шта 

Свако 

одељење (или 

пункт) има 

изабраног 

представника 

Евиденција о 

раду 

Парламента; сајт 

школе 

Крај 

школске 

године 

Наставниц

и,  ученици 

и 

информати

чка секција 

Подршка ученицима 
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План рада стручног актива за развојно планирање 
 
На седници Наставничког већа одржаној 7. 04. 2011. године изабрани су чланови Актива за развојно 

планирање за нови петогодишњи период 2011-2016. година. Од тада је дошло до измена тако да су сада у саставу 

актива следећи чланови: 

 

1. Зоран Алексић, директор школе 

2. Љиљана Миловић, руководилац актива 

3. Ивана Ковачевић, записничар 

4. Јелена Арсовић 

5. Соња Јањић 

6. Ана Црногорац 

7. Огњен Ешпек 

8. Маја Бајагић 

9. Јасмина Миланов 

10. Верица Јечменић, локална заједница 

Верослав Јовановић, родитељ 

План рада стручног актива за развојно планирање 

Активности Време реализације  Извршиоци  

Договор о плану рада Стручног актива за развојно 

планирање и подела активности. 

Сваки члан стручног актива за развојно планирање 

добио је задатак да прати спроводђење активности 

предвиђених акционим планом. 

Презентација Акционог плана за школску 2015/16. 

члановима Наставничког већа и упознавање са 

задужењима 

 Август, септембар 2015. Руководилац Стручног 

актива за развојно 

планирање и чланови 

актива 

Извештавање о резултатима праћења и анализа 

спровођења активности предвиђених акционим 

планом . 

  

Прво тромесечје ( крај 

октобра/почетак 

новембра после седнице 

Одељењског већа) 

Руководилац Стручног 

актива за развојно 

планирање и чланови 

актива 

Извештавање о резултатима праћења и анализа 

спровођења активности предвиђених акционим 

планом и сарадња са тимом за самоевалуацију ради 

усклађивања активности.  

Полугодиште Руководилац Стручног 

актива за развојно 

планирање и чланови 

актива 

Извештавање о резултатима праћења и анализа 

спровођења активности предвиђених акционим 

планом. 

  

Друго тромесечје ( после 

седнице Одељењског 

већа). 

Руководилац Стручног 

актива за развојно 

планирање и чланови 

актива 

Вредновање ефеката и израда извештаја о 

реализацији Школског развојног плана.  Уочавање 

потреба наставника, ученика и родитеља и израда 

Акционог плана за наредну школску годину у складу 

са извештајем тима за самоевалуацију. 

  

  

Јун, јул  2016. 

  

Руководилац Стручног 

актива за развојно 

планирање и чланови 

актива 
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План тима за самовредновања и вредновање рада ОШ „Др Драган Херцог“                                                          

за школску 2015/2016. годину 

 
 

 

Кључна област:   Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета  

Циљеви: 

 

1. Унапредити организацију рада школе; 

2. Проценити и побољшати оствареност активности ШРП; 

3. Укључивање свих актера школе у процес самовредновања и вредновања; 

4. Финална еваулација кључне области и предлог мера за њено побољшање.  

Подручје 

вредновања  

Показатељи  Активности  Носиоци  Време  Инструменти и 

технике 

самовредновања  

 

 

 

 

 

Руковођење 

Професионалне 

компетенције 

 

Способност 

руковођења  

Анализа стручног усаврша-

вања руководећег кадра  

ТИМ 

ППС  

IX 2015. - анализирање 

педагошке 

документације 

(план стручног 

усавршавања 

руководећег кадра 

и Извештај о 

реализицији)  

Израда и подела упитника за 

запослене у школи и чланове 

школског одбора о раду 

директора  

ТИМ X 2015. 
- записници 

- белешке 

- анкетирање 

 

 

 

 

 

Организација 

рада школе   

Подела обавеза и 

задужења 

 

Организовање и 

координисање 

рада у школи  

Анализа годишњег програма 

рада школе 

ТИМ 

ППС 

XI 2015. 
- анализирање 

педагошке 

документације 

- записници 

- белешке 

Обрада и анализа добијених 

података 

ТИМ  XII 

2015. 

- скалирање 

Писање Извештаја, поређење 

са успостављеним стандардима 

квалитета 

ТИМ XII 

2015. 

- стандардна 

форма Извештаја 

о самовредновању 

и вредновању рада 
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Подручје 

вредновања  

Показатељи  Активности  Носиоци  Време  Инструменти и 

технике 

самовредновања  

 

 

 

 

Школски 

развојни 

план  

Структура и 

садржај 

Школског 

развојног плана 

 

Реализација 

Школског 

развојног плана 

 

Ефекти 

реализације  

Анализа структуре и 

садржаја ШРП 

ТИМ 

ППС 

ТИМ за 

ШРП 

II 2016. - скала процене 

школског развојног 

плана 

Праћење плана реализације 

ШРП 

ТИМ 

ППС 

ТИМ за 

ШРП 

III 2016. - Извештаји о 

реализацији ШРП 

 

 

 

 

 

 

Обезбеђење 

квалитета  

Самовредновање 

 

Ефикасност и 

ефективност рада  

Анализа Извештаја о 

спровођењу самовредновања 

 

Израда и подела упитника за 

запослене у школи о 

обезбеђењу квалитета  

ТИМ 

ППС 

IV 2016. 

 

 

V 2016. 

- Извештај о 

самовредновању 

- aнкетирање 

- упитници 

Обрада и анализа добијених 

података 

ТИМ VI 2016. - скале 

- скалирање 

Писање Извештаја, 

поређење са успостављеним 

стандардима квалитета 

ТИМ VI 2016. - стандардна форма 

Извештаја о 

самовредновању и 

вредновању рада 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе: 

1. мр Зоран Алексић, директор 

2. мр Зорица Марић, педагог 

3. Гордана Младеновић, представник родитеља 

4. Драгана Крстић, проф. разредне наставе 

5. ЈеленаРанитовић, дефектолог 

6. СилванаЦветић, проф. историја 

7. Марко Кошчица, проф. математике и информатике 

8. Милица Ђајић, проф. физике и тио 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА 

 

ОШ ,,Др Драган Херцог“, Београд 
 

 

 

Општи циљ:  

Планирање и реализација активности везаних за примену принципа инклузивног образовања 

утврђеним законом у циљу унапређивања квалитета живота деце/ученика којима је потребна 

додатна подршка. 

 

Специфични циљеви: 

 Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области 

 Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запослених за препознавање и 

прилагођавање рада са децом којој је потребна додатна подршка 

 Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се јави потреба за неким од 

облика пружања додатне подршке 

 Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи 

 

Задаци Тима: 

 Доношење плана и програма рада  

 Организовање активности на основу програма 

 Сарадња са интерресорном комисијом 

 Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за 

додатном подршком 

 Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација 

 Вредновање остварености и квалитета програма рада  

 Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју  

 Пружање додатне подршке наставницима - планирање и реализација стручног усавршавања 

наставника 

 

Чланови Тима за инклузивно образовање у школској 2014/2015. године: 

 

1) Зоран Алексић, директор  

2) Зорица Марић, педагог 

3) Љиљана Миловић, психолог 

4) Андријана Зорић, професор разредне наставе 

5) Биљана Узелац, наставник математике 

6) Снежана Ковачевић, дефектолог 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ШКОЛСКА 2014 /2015. ГОДИНА  

АКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАТОРИ И 

САРАДНИЦИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Израда Годишњег програма рада 

Стручног тима за инклузивно 

образовање  

чланови Тима  састанак  Септембар –  

прва седмица  

Формирање Комисије за прегледање 

документације ученика који се образују 

по ИОП-у  

чланови Тима, 

наставници који раде 

са ученицима по  

ИОП-у  

састанак  Септембар – 

последња седмица  

Идентификација ученика са посебним 

образовним, здравственим и социјалним 

потребама  

чланови Тима, 

наставници који раде 

са ученицима по  

ИОП-у  

састанак  Септембар – 

последња седмица, 

Октобар – 

последња седмица  

Извештај о раду, исходима, и 

постигнућима ученика који су се у 

претходној школској години образовали 

по ИОП-у  

чланови Тима, 

наставници који раде 

са ученицима по  

ИОП-у  

састанак, 

извештаји, 

ИОП планови  

Септембар – 

последња седмица, 

Октобар – 

последња седмица  

Разматрање потребе за предузимање 

активности из области инклузивног 

образовања и организовање тимова за 

пружање додатне подршке ученицима  

чланови Тима, 

наставници који раде 

са ученицима по  

ИОП-у  

састанак  прво полугодиште, 

у току године по 

потреби  

Пружање помоћи: 

1. наставницима у изради педагошког 

профила ученика 

2. тимовима у изради програма за 

сваког ученика  

чланови Тима, 

наставници који раде 

са ученицима по  

ИОП-у  

састанак  Септембар – 

последња седмица, 

Октобар – 

последња седмица, 

 у току године по 

потреби  

Анализа рада тимова на спровођењу  

ИОП-а – примери добре праксе и 

тешкоће које се јављају у спровођењу 

инклузије  

чланови Тима  састанак, 

извештаји, 

евиденције, 

продукти  

најмање једном на 

крају првог и 

другог 

полугодишта, 

Децембар – 

последња седмица, 

Јун – последња 

седмица  

Праћење реализације ИОП-а  чланови Тима, састанак, 

извештаји, 

евиденције, 

продукти  

тромесечно, 

Октобар – 

последња седмица 

Децембар – 

последња седмица, 

Јун – последња 

седмица  
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АКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАТОРИ И 

САРАДНИЦИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Праћење и уређивање докуметације 

ученика који се образују по ИОП-у  

чланови Тима, 

комисија за 

прегледање 

документације  

састанак, 

евиденције  

на крају 

полугодишта, 

током године по 

потреби  

Праћење напредовања ученика  чланови Тима  састанак, 

извештаји, 

евиденције, 

продукти  

током године  

Информисање Наставничког већа и 

стучних органа о раду Тима  

чланови Тима  извештај  током године  

Едукација чланова Тима и запослених 

из области везаних за инклузивно 

образовање  

чланови Тима  хоризонтално учење  током године  

Сарадња са интерресорном комисијом, 

јединицом локалне самоуправе и 

специјализованим удружењима  

чланови Тима  посете, 

састанци  

током године  

Информисање јавности путем школског 

сајта-постављање значајних 

докумената, активности; 

редовно ажурирање сајта  

чланови Тима  редовно ажурирање 

сајта, постављање 

материјала  

током године  

Анализа рада Тима и реализације 

програма, вредновање резултата рада  

чланови Тима  састанак, 

извештај  

Мај – последња 

седмица  

Усвајање извештаја о раду Стручног 

тима за инклузивно образовање  

чланови Тима  састанак, 

извештај  

Јун – последња 

седмица  

Израда Акционог плана за наредну 

школску годину  

чланови Тима  састанак  Август – последња 

седмица  
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ НА ЧАСОВИМА 

ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
Напомена: Сваки одељенски старешина ће направити свој програм рада у зависности од 

конкретних услова и ученика са којима ради. 

        Садржај рада  Време 

реализације  

- Поново у школи, у другачијој средини 

- Уредимо заједнички простор за учење 

- Шта су моја права, а шта обевезе? 

      - Кућни ред у школи, како се доносе правила и чему служе  

Септембар  

- Шта је то насиље међу децом? 

- Лична карта школе – разговор о школи и израда одељенског паноа 

- Чега се плашим, шта ме љути, растужује, чему се радујем 

- Занимање мојих родитеља – опремање одељенског паноа 

      - Прве оцене, тешкоће у савлађивању градива  

Октобар  

- 16. 11. Дан толеранције; 20. 11. Дан детета 

- Како све можемо да избегнемо свађу 

- Листамо књигу лепог понашања/Лепо понашање  у школи, продавници, аутобусу.../Шта 

је то БОН-ТОН? 

- Упознавање са Букваром дечјих права 

      - Ненасилно решавање конфликата  

Новембар  

- Лична хигијена, стицање нових хигијенских навика 

- Светски дан борбе против сиде 

- Какво нам је другарство? 

       - Новогодишње и божићне поруке  

Децембар  

-  Шта је добар друг и како то постати? 

       - Послава школске славе Свети Сава  
Јануар  

- Како проводимо слободно време – разговор 

- Прављење ,,Пакетића љубави“ и програм за децу са Института за церебралну парализу 

- Хигијена уста и зуба 

       - Зашто се понекад тучемо, тужимо  нзивамо погрдним именима  

Фебруар  

- Прављење честитки за драге жене и опремање одељенског паноа за Дан жена 

- Лепоту света и живота откривамо у књигама – посетимо библиотеку 

- Засадимо свој цвет – оплемењивање простора за учење 

       - Покажи шта знаш – забавни састанак (глума, певање, имитације...)  

Март  

- Како да помогнем другу који слабије учи? 

- Омиљена књига – разговор са библиотекаром 

       - Заједничка израда паноа о Ускрсу и опремање одељенске корпе са јајима  

Април  

- Радионица из Букавара дечјих права и презентовање радова 

- Како учимо и колико смо задовољни постигнутим? 

- Шта је Дан школе? – разговор и прослава 

       - Моја највећа жеља – шта желим да ми се оствари овог лета  

Мај  

- Овако глумимо, певамо, имитирамо... 

       - Успех на крају године: Чиме смо задовољни, а шта би требало да поправимо?  
Јун  
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 Акциони план тима за донације  

школска 2015/2016. 

 

1. Саставити план активности за школску 2015/2016. год. 

2. Поделити задужења члановима Тима 

3. Направити списак потенцијалних донатора 

4. Набавити део потрошног материјала 

5. Обезбедити комплете уџбеника за поједине пунктове у сарадњи са издавачким кућама 

6. Проширити постојећи фонд библиотеке 

7. Помоћи у организацији излета на почетку школске године 

8. Ступити у контакт са ''Позориштем на Сави '' ради обезбеђивања карата 

9. Узети учешће у обележавању Дечје недеље 

10. Обезбедити средства за посету биоскопу 

11. Ангажовати Деда Мраза 

12. Прикупити део средстава за Школску славу 

13. Ступити у контакт са ватерполо савезом ради добијања карата за европско првентство у 

Београду 

14. Обновити део наставних средстава 

15. Сарадња са Тимом за писање пројеката 

16. Учествовати у обележавању Дана школе 

 

Чланови тима: 

1. Радмила Пјешчић                                                                                                                                                                                           

2. Тијана Радисављевић                                                                                                                                                                         

3. Јасмина Миланов                                                                                                                                                                                                  

4. Рада Гаврић                                                                                                                                                                                      

5.Татјана Грумић                                                                                                                                                                                                  

6. Верица Симоновић                                                                                                                                                                                          

7. Наташа Војиновић 
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План рада педагошког колегијума  

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор Школе. Председници стручних већа и 

стручних актива сачињавају Педагошки колегијум, који разматра питања и заузима ставове у вези са 

пословима директора:  

Стара се о осигурању квалитета и унапређивању васпитно-образовног рада, стара се о остваривању 

Развојног плана школе, организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника, планира стручно усавршавање 

запослених и састаје се једном месечно и разматра актуелна питања. 

 

План рада педагошког колегијума  

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

Конституисање Педагошког колегијума за шк. 2015/16. г  

Доношење плана рада за шк. 2015/16.г. 

Подршка стручним и одељењским већима у области планирања и програмирања 

образовно-васпитног рада у складу са Школским развојним планом 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2015/2016.годину  

Школски развојни план 

Извештај о раду у школској 2014/2015.години 

Распоред контролних и писмених задатака 

Доношење индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребно 

Израда предлога плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања 

Наставничких већа, Родитељских састанака 

План школских такмичења 

Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора 

Предлог набавке стручне литературе 

 

X 

Предлог плана набавке наставних средстава 

Подршка Стручном активу за развојно планирање у реализацији и праћењу 

активности ШРП 

 

 

 

 

XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

Специфичностим у организацији наставе 

Реализација ваннаставних активности 

Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса 

Доношење индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребно 

Анализа реализације васпитно-образовних задатака током првог 

класификационог периода 
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МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

XII 

Реализација огледних часова 

Рад са талентованим ученицима 

Извештај о професионалном усавршавању и план за зимске семинаре 

Професионална оријентација ученика 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Реализација школских програма  

 

I 

Мере за унапређивање васпитно-образовног рада у другом полугодишту  

Организовање активности поводом Дана св. Саве 

II Организовање такмичења 

 

 

III 

Анализа реализације програма васпитно-образовног рада и усавршавање 

наставника и унапређивање наставе 

Активности у оквиру самовредновања 

Активности у оквиру развојног планирања  

 

IV 

Сарадња са родитељима и ваншколским институцијама 

Организовање активности поводом ускршњих празника 

 

V 

Нацрт – програм рада за школску 2016/2017. годину  

Организација матурских испита за ученике осмог разреда за упис у средњу 

школу 

 

 

 

VI 

Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају школске године 

Одлука о коришћењу уџбеника за школску 2016/2017. годину 

Анализа реализације стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

 

Извештај о раду за школску 2015/2016. годину 

Седнице педагошког колегијума ће се одржати по следећем плану: 

IX X XI XII I II III IV V VI 

29.9.2015. 27.10.2015. 24.11.2015. 29.12.2015. 28.1.2016. 18.2.2016. 29.3.2016. 26.4.2016. 31.5.2016. 17.6.2016. 
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Програм рада педагога школе 

ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ  Време ДИНАМИКА  

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

2 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 
XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 
VIII 

1. Учествовање у изради годишњег плана рада 

установе и његових појединих делова (организација и 

облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и 

приоритетни задаци програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, рада стручних 

сарадника, сарадње са породицом, сарадње са 

друштвеном средином, превентивних програма). 

 +         + + 

2. Припремање годишњих  и месечних  планова рада 

педагога. 
 + + + + + + + + + + + 

3. Спровођење анализа и истраживања у установи у 

циљу испитивања потреба ученика, родитеља и 

локалне самоуправе. 

  +    + +   + 
 

4. Учествовање у припреми индивидуалног образовног 

плана за ученике. 
 + +      +    

5. Учешће у планирању и организовању појединих 

облика сарадње са другим институцијама. 
 + +  +  + + +  + + 

6. Планирање  набавке стручне литературе, периодике 

и учешће у набавци и изради дидактичког материјала 

и наставних средстава. 

  +  +  +    + + 

7. Учествовање у писању пројеката установе и 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене. 

  + + + + + +     

8. Иницирање и учешће у иновативним видовима  

плани-рања наставе и других облика образовно-

васпитног рада.  

 + + + + + + + + +  + 

9. Учествовање у избору и конципирању разних 

ваннаставних и ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета и екскурзија. 

 + +   + +   + + + 

10. Учешће у планирању и реализацији културних 

манифестација, наступа  ученика, медијског 

представљања и слично. 

 +   + +  +  + + + 

11. Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада,  плана рада одељењског  

старешине и секција. 

 +   + + +    + + 

12. Учешће у избору и предлозима одељењских 

старешинстава. 
 +    +     + + 

13. Формирање одељења, распоређивање 

новопридочлих ученика 
 +         + + 

*Сарадници педагога су: психолог, директор и наставници 
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Програм рада педагога школе 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

4 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања  ученика. 

 + + + +  + + + +   

2. Праћење реализације образовно-васпитног  рада.   + + + +  + + + +   

3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, 

као и ефикасности нових организационих облика рада. 

 + + + +  + + + +   

4. Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих области и 

активности рада установе. 

 + + + +  + + + +   

5. Праћење и вредновање примене мера индивидуа- 

лизације и индивидуалног образовног плана. 

 + +  +  +  +    

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао  васпитача/наставника, стручног 

сарадника. 

 + + + +  + + + +   

7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-

образовне праксе које реализује установа, 

научноистраживачка институција или стручно друштво у 

циљу унапређивања васпитно-образовног рада.  

  + + +   + + +   

8. Учешће у изради годишњег извештаја о  раду установеу 

остваривању свих програма васпитно–образовног рада 

(програма стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних програма, рада педагошко –

психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са 

друштвеном средином, праћење рада стручних актива, 

тимова). 

          + + 

9. Учествовање у праћењу реализације остварено-сти 

општих и посебних стандарда, постигнућа ученика. 

  + + +  + + + + +  

10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање. 

   + +    +  +  

11. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у 

средње школе. 

   + +    + + +  

12. Учествовање у усклађивању програмских захтеваса 

индивидуалним карактеристикама ученика. 

 + + + +  + + + +   

13. Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског успеха. 

 +  + +  + + + +   

14. Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика .    + +  + + + + +  
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Програм рада педагога школе 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 8  

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Пружање помоћи  наставницима на конкретизовању и опера-

ционализовању циљева и задатака  образовно-васпитног рада. 
 + + + + + + + + + +  

2. Пружање стручне помоћи наставницима  на унапређивању 

квалитета  наставе увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода  и облика рада ( уз проучавање 

програма и праћење стручне литературе). 

 + + + + + + + + +   

3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних  стандарда. 
 + + + + + + + + +   

4. Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и 

умења. 
  + + +  + + + +   

5. Мотивисање  наставника на континуирано стручно усаврша-

вање  и  израду плана професионалног развоја и напредовања у 

струци. 

 +   +   +   + + 

6. Анализирање реализације часова редовне наставе у школама и 

других облика  образовно- васпитног рада којима је присуствовао 

и давање предлога за њихово унапређење.  

    +      +  

7. Праћење начина вођења педагошке документације наставника.  + + + + + + + + + +  

8. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика. 

 + + + + + + + + + +  

9. Пружање помоћи наставницима у осмишља-вању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим 

ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју). 

 + + + + + + + + + +  

10. Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става 

према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљи

-вости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју. 

 + + + + + + + + + +  

11. Оснаживање  наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, тимова и комисија. 

  +  +   +  +   

12. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање 

тога рада.  

   +   + + + + +  

13. Пружање помоћи  наставницима  у реализацији огледних и 

угледних активности, односно часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским састанцима.   

 + + + +  + + + +   

14.  Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, 

додатног рада,  плана рада одељењског старешине и секција. 
          + + 

15. Упознавање одељењских старешина и Одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика. 
 +          + 

16. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа одељењске заједнице. 
 +  + +  + +     

17. Пружање помоћи наставницима  у остваривању свих форми 

сарадње са породицом. 
 +   +   +   +  

18. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, 

као и у припреми полагања испита за лиценцу. 
 + + + +  + + + + +  

19. Пружање помоћи наставницима  у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације.  
  +  +   +  + +  
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Програм рада педагога школе 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  

6 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Испитивање детета уписаног у основну школу.    +        + + + 

2. Праћење дечјег развоја и напредовања.   +  +  +  +    

3. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим , 

врста и начин ангажованости  ученика). 
  +  +        

4.      Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који 

су поновили разред, рад са ученицима око  преласка 

ученика између школа,  промене статуса из редовног у 

ванредног ученика. 

 + +          

5. Стварање оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружање помоћи и подршке. 
 + + + + + + + + +   

6. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичких 

организација. 
 +   +        

7. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању. 
 + + + +  + + +    

8.      Рад на професионалној оријентацији ученика и 

каријерном вођењу.   
      + + + + +  

9. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање 

ваннаставних активности. 
 + +    +      

10. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у 

различите пројекте и активности стручних и невладиних 

организација.    

 +  +   +  +    

11. Пружање помоћи  за осмишљавање садржаја и 

организовање активности за креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  времена. 

  +  +    +  +  

12. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима 

у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота. 

   +    +     

13. Учествовање у изради педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна додатна подршка (израда 

индивидуалног образовног плана). 

   +   +      

14. Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији. 
  +          

15. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика 

који врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и органа школе, неоправдано 

изостане са наставе пет часова, односно који својим 

понашањем угрожава друге у остваривању њихових права.  

   +   +      
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Програм рада педагога школе 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА  

 

2 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa организацијом и остваривањем 

образовно-васпитног рада. 

 +   +    +  +  

2. Припрема и реализација родитељских 

састанака,трибина,радионица са стручним темама. 
 +   +    +  +  

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада 

установе (васпитно – образовни рад, односно настава, секције, 

предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада 

установе 

    +        

4. Рад са ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији. 
 + + + + + +  + + +  

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о заштити  ученика од занемаривања 

и злостављања и другим документима од значаја за правилан 

развој ученика у циљу представљања корака и начина поступања 

установе.  

   +    +     

6. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању 

слободног времена   ученика.   
    +   +   +  

7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  

података о деци. 
 + + + + + + + + + + + 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 

родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на 

савету.  

            

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  

 

3 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на 

истраживању постојеће  образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за 

унапређење. 

 +    +    + + + 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и комисија и редовна размена информација. 

 

 + + + + + + + + + + + 

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја о раду школе. 

 + + + + + + + + + + + 

4. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и 

расподели одељењских старешинстава. 
          + + 

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у установи. 
  +   +    +   

6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности 

у циљу јачања наставничких и личних компетенција. 
  + +   +   +  + 

7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на 

координацији активности у пружању подршке ученицима  за које 

се доноси индивидуални образовни план. 

 + +    +   +  + 

8.  Сарадња са директором и психологом по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену 

из предмета и владања.  

          +  
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА   

2 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Учествовање у раду Наставничког већа, односно (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција). 

 + +  +   +  + + + 

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу 

установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког 

колегијума, и стручних актива за развојно планирање и развој 

школског програма. 

 + + + + + + + + + + + 

3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе.  
 +         + + 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

        

 

2 

 

 

 

IX 

 

 

 

X 

 

 

 

XI 

 

 

 

XII 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

 

 

VI 

 

 

 

VII 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим  установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада установе.  

 + + + + + + + + + +  

2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других 

установа. 
  +  +  +  +    

3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање 

партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја деце и младих. 

     +       

4. Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и 

организација. 
 + + + + + + + + +   

5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима 

грађана и организацијама које се баве програмима за младе. 
 +  +   +      

6. Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика 

и услова за раст и развој.  

 + + + +    +    

7. Сарадња са националном службом за запошљавање.         + + + +  

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 

11 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу. 
 + + + + + + + + +   

2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других 

установа. 
 + + + + + + + + +   

3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање 

партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја деце и младих. 

 + + + + + + + + +   

4. Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који 

садржи личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом 

педагога. 

 + + + + + + + + +   

5.  Стручни сарадник - педагог се стручно  усавршава: праћењем 

стручне  литературе и периодике, праћењем информација од 

значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) 

и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференција-

ма, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих 

семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и 

сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у 

образовањa 

 + + + + + + + + +   
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Програм рада психолога школе  
ЦИЉ:   Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању 

и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и 

стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним 

законима. 

         ЗАДАЦИ  

       - Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика. 

- Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја. 

- Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе 

обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе. 

 - Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 

предлагање мера за  унапређивање. 

- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама. 

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

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

установу. 

- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.      

ОБЛАСТ РАДА 
Сати 

недељ. ДИНАМИКА  

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

2 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VIII 

1. Учествовање у припреми  развојног плана школе, 

школског програма, плана самовредновања школе, 

индивидуалног образовног плана за ученике . 

 * 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

2. Учествовање у припреми концепције годишњег 

плана рада школе . 
 * 

 

        * 

 

* 

 

3. Учествовање у припреми делова годишњег плана 

рада школе који се односе на планове и програме: 

подршке ученицима (рад са ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка, рад са 

ученицима са изузетним способностима; 

професионална оријентација, превенција болести 

зависности; промоција здравих стилова живота); 

заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, подизањe квалитета знања и вештина 

ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње 

школе и породице . 

 * 

 

 

 

        * 

 

 

 

* 

 

 

 

4. Учествовање у осмишљавању и изради акционих 

планова и предлога пројеката који могу допринети 

унапређивању образовања и васпитања у школи, 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и учествовање у њиховој реализацији . 

  * 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

   

5.  Учествовање у избору уџбеника у школи.            * * 

6. Припремање плана посете психолога часовима у 

школи . 
  * * * * * * * *   

7. Припремање годишњег програма рада и месечних 

планова рада психолога.  
 * * * * * * * * * * * 

8. Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја . 
 *          * 
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Програм рада психолога школе  

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

3  

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VIII 

1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-

васпитног рада школе и предлагање мера за побољша -

ње ефикасности, економичности и успешности у задо-

вољавању образовних и развојних потреба ученика . 

  

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

2. Учествовање у континуираном праћењу и 

вредновању остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа спровођењем квалитативних 

анализа постигнућа ученика информисањем свих 

заинтересованих страна о резултатима анализе и 

припремом препорука за унапређивање постигнућа . 

  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

3. Праћење и вредновање примене  мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана 

за ученике.  

   

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

4. Иницирање различитих истраживања ради 

унапређивања образовно-васпитног рада школе и 

остваривања послова дефинисаних овим правилником.  

   

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

5. Учествовање у  истраживањима која се спроводе у 

оквиру самовредновања рада школе (израдом инстру -

мента процене, дефинисањем узорка и квали-та тивном 

анализом добијених резултата)  и спровођења огледа.  

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 6  

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно-васпитног рада са 

ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно-васпитним потребама ученика; избора и 

примене различитих техника учења; ефикасног 

управљања процесом учења; избора поступака 

вредновања ученичких постигнућа; стварања подсти-

цајне атмосфере на часу; развијањe конструктивне 

комуникације и демократских односа у одељењу . 

  

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

2. Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка 

развоју личности ученика, подучавање и учење, 

организација средине и дидактичког материјала . 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

3. Саветовање наставника у индивидуализацији 

наставе на основу психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика (способности, мотивације, 

особина личности) и остварености образовних 

постигнућа у школи . 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

4.Пружање подршке наставницима за рад са ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. 

Координира- ње израде у сарадњи са наставником и 

родитељем, тимско израђивање педагошког профила 

ученика. Учествовање у развијању индивидуалних 

образовних планова коришћењем резултата сопствених 

психолошких процена и психолошких процена 

добијених из других установа . 

   

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Програм рада психолога школе 

5. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних 

способности (талентовани и обдарени) кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, 

стил учења, интересовања вредности, особине личности)  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом даљем 

развоју . 

  

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

* 

   

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

   

 

 

 

 

* 

 

6. Оснаживање наставника да препознају способности, 

интересовања и склоности ученика које су у функцији 

развоја професионалне каријере ученика . 

    

 

* 

    

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

7. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу 

ученичког колектива, указивање на психолошке узроке 

поремећаја интерперсоналних односа у одељењским 

заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење.  

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

8. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, 

односно старатељима.  

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

9. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне 

информације о посећеном часу, као и предлагањем мера за 

унапређење праћеног сегмента образовно- васпитног 

процеса . 

  

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

10. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија.  

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

11. Пружање подршке наставни- цима менторима и 

саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања.  

  

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

  

* 

  

* 

 

12. Усмеравање наставника у креирању плана стручног 

усавршавања и њиховог професионалног развоја.  

 *          * 

IV   РАД СА УЧЕНИЦИМА 8  

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Испитивање детета уписаног у основну школу проценом 

интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи рад . 

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

2.Учешће у структуирању одељења првог и по потреби 

других разреда.  

  

* 

         

* 

 

* 

3.Испитивање општих и посебних способности, особина ли-

чности, когнитивног стила, мотивације за школско учење, 

професионалних опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у 

групи, психолошких чинилаца успеха и напредовања уче-

ника и одељења, применом стандардизованих психолошких 

мерних инструмента и процедура, као и других инструмена-

та процене ради добијања релевантних података за реализа-

цију непосредног рада са ученицима и других  послова у 

раду са наставницима, родитељима, институцијама . 

   

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

5. Пружање подршке ученицима који се школују по 

индивидуализираној настави и индивидуалном образовном 

плану . 

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

6. Пружање подршке ученицима из осетљивих  друштвених 

група . 

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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Програм рада психолога школе 

7. Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, 

ставова и вредности потребних за живот у савременом друштву: 

стратегије учења и мотивације 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.  

   

 

* 

 

 

* 

  

 

* 

 

 

* 

  

 

* 

 

 

* 

  

8. Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем (на основу 

процењених способности, интересовања, особина личности, 

мотивације ученика) . 

    

* 

    

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 3  

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 
VIII 

1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  

од значаја  за упознавање ученика и праћење његовог развоја.  

 * * * * * * * * *  

 

 

 

2. Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима 

ученика који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и 

понашању.  

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, 

нарочито информисањем о психолошким карактеристикама 

њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика 

групног психолошког образовања родитеља.  

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  

4.Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању 

подршке ученицима који се школују по индивидуалном 

образовном плану  

   

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  

5. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са 

родитељима, односно старатељима ученика (општи и одељењски 

родитељски састанци и друго).  

  

* 

  

* 

 

* 

   

* 

   

* 

 

6. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 

родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на 

савету.  

  

 

* 

  

 

* 

   

 

* 

 

 

* 

  

 

* 

 

 

* 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

3 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 
XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 
VIII 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

пословима који се тичу  обезбеђивања ефикасности, 

економичности  и флексибилности образовно-васпитног рада  

установе, а нарочито у вези са: избором наставника ментора, 

поделом одељенског старешинства, предлагање нових 

организационих решења образовно-васпитног рада.  

  

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми 

докумената установе, прегледа, извештаја и анализа . 

 * * * * * * * * * * * 

3. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и 

реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, 

радионице, прикази стручних чланака и сл.) за наставнике у 

оквиру установе . 

  *    *  *    

4. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма за увођење у посао васпитача, односно наставника, 

стручног сарадника . 

   

* 

 

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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5. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких посло- 

ва са другим стручним сарадницима у установи . 
  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

6. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на 

координацији активности у пружању подршке ученицима  који се 

школују по индивидуалном образовном плану.  

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 2  

IX 

 

X 

 

XI 

 
XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 
VIII 

1. Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни 

рад и јачање наставничких компетенција) . 

 * *  *   *  

 

 

* * * 

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или пројекта . 
 * * * * * * * * * * * 

3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и 

развој школског програма и педагошког колегијума . 
 * * * * * * * * * * * 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
2 

 

 

 

IX 

 

 

 

X 

 

 

 

XI 

 

 

 
XII 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

 

 

VI 

 

 

 

VIII 

1. Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика . 

 * * * * * * * * * * * 

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити 

ученика . 

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

3. Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, 

комисија и одбора . 
 * * * * * * * * * *  

4.  Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада : национална служба за 

запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за 

патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, 

институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и 

унапређење образовно-васпитног рада и др. 

 * * * * * * * * * *  

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 11  

IX 

 

X 

 

XI 

 
XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: 

дневник рада психолога и  психолошки досије ( картон)  ученика . 
 * * * * * * * * * * * 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, 

истраживањима,  психолошким тестирањима, посећеним часовима 

и др 

 * * * * * * * * * * * 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и 

оперативним плановима рада психолога . 
 * * * * * * * * * * * 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита 

материјала који садржи личне податке о ученицима . 
 * * * * * * * * * * * 

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, 

учествовањем  у активностима струковног удружења (Друштво 

психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице), 

похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих 

семинара, ауторством акредитованог семинара, похађањем 

симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.  

 * * * * * * * * * * * 

Сарадници психолога у рализацији програма рада су  педагог, одељенске старешине, предметни наставници, секретар и 

директор школе. 
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План рада библиотекара 

 

Библиотекар : Наташа Војиновић, наст. српског језика 

 садржај 

 

септембар 

- Раздуживање са књигама које нису враћене у јуну и сређивање картотеке 

- Сређивање старих уџбеника и допуна ђачких комплета 

- Укључивање у библиотечко информациони систем Библиотеке града Београда; 

- Упознавање ученика са фондом библиотеке 

 

 

 

октобар 

- Сарадња са наставницима свих наставних предмета у набавци литературе за ученике из разних 

области 

- Помоћ при избору литературе за ученике и наставнике 

- Систематско упознавање ученика са књигама, часописима, новина... 

- Рад са ученицима на оспособљавању за самостално коришћење извора знања 

- Посета Сајму књига 

- Усмеравање ученика у правцу интересовања  за књиге 

 

 

 

новембар 

- Одабир и припремање литературе и друге библиотекарске грађе потребне за извођење 

наставног часа 

- Израда азбучног каталога књига 

- Привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци, на чувању и заштити књига 

- Сарадња са Библиотеком града Београда и библиотеком на Савском венцу 

- Организовање књижевних вечери 

- Упознавање ученика са ауторским каталогом 

 

децембар 

- Израда прегледа и графикона о читању књига по пунктовима 

- Вођење библиотечког пословања: инвентарисање, каталогизација, класификација, сигнирање 

- Организовање часова у сарадњи са наставницима 

- Вођење евиденције о коришћењу библиотекарске грађе 

 

јануар 

- Обележавање Дана Св.Саве 

- Сарадња са другим наставницима у организовању смотри и такмичења 

- Организовање књижевне вечери 

 

 

фебруар 

- Сређивање библиотеке после првог полугодишта 

- Сарадња са наставницима на утврђивању плана лектире и набављању књига 

- Обележавање имена и дела Бранка Ћопића 

- Припремање тематских изложби везаних за јубиларне годишњице  

 

 

март 

- Стручна обрада новонабављених књига по ИДК, увођење у књигу инвентара, каталогизација 

- Писање каталошких листића за каталог 

- Систематски рад на информисању ученика и наставника о новонабављеним књигама 

- Издавање књига и коришћења приручне литературе  
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План рада библиотекара  

 садржај 

 

 

 

април 

- Упознавање ученика са мрежом библиотека града 

- Организовање реализације настаног часа уз примену библиотечког материјала 

- Организовање књижевних вечери, прикупљање књига за библиотеку 

- Инвентарисање и техничка обрада књига 

- Реализација васпитно-образовног програма, слободних активности ученика  

 

 

 

мај 

- Праћење стручне литературе са подручја библиотекарства 

- Разговор са ученицима о прочитаним књигама 

- Обилазак издавачких кућа, књижара, галерија и тд. 

- Обележавање Дана школе 

- Набавка књига за одличне ученике осмог разреда 

- Упутства ученицима за коришћење каталога у већим библиотекама 

- Издавање књига  

 

јун 

- Раздуживање са књигама на крају школске године 

- Сређивање библиотеке на крају шк. године 

- Послови везани за финансијско материјално пословање 

- Организовање припреме за почетак следеће школске године 

 

август 

- Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године 

- Утврђивање стања књига у библиотеци и поруџбина нових 

- Извештај о раду библиотеке  у протеклој школској години 

Напомена: План рада школске библиотеке обухвата следеће области : васпитно-образовну делатност, 

сарадњу са наставницима, информациону делатност, стручну делатност. 
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План рада Школског одбора 

Чланови Школског одбора: 

1 Драгана Крстић, наставник разредне наставе 

2 Вера Глигоријевић, наставник биологије 

3 Оливера Максимовски, наставник разредне наставе 

4 Верослав Јовановић 

5 Јасна Филиповић 

6 Биљана Гавранић 

7 Љубомир Ловре 

8 Милан Косовић 

9 Душан Борковић 

Према предивђеном програму рада школе Школски одбор  

основне школе "Др Драган Херцог” ради следеће:  

септембар Доноси годишњи план рада школе за школску 2015/16. годину 

Усваја извештај о раду директора школе 

Усваја извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2014/15. годину 

Предузима мере за побољшање услова рада Школе и остваривање васпитно-образовног рада 

јануар Разматра успех ученика по завршетку првог полугодишта 

Разматра и усваја полугодишњи извештај о раду Директора Школе 

Разматра извештај о финансијком пословању Школе за 2015. годину 

јун Разматра успех ученика по завршетку школске године 

Разматра и усваја финасијски план према полугодишњем обрачуну Школе 

Према исказаним потребама Школски одбор ће се састајати ради решавања следећих питања: 

Статут Школе и друга општа и појединачна акта у складу са законом 

Одлуке у вези са пословањем Школе 

Одлучивање о евентуалним средствима за инвестиције и инвестиционо одржавање 

Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима радника 

Разматрање других питања утврђених Законом о основној школи, актом о оснивању и Статутом 
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ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 
 

 

Корективни педагошки рад 
 

Овај вид рада се не организује, јер су ученици обухваћени третманима у болници. 

 

Додатни васпитно-образовни рад 

   Ове активности се организују за ученике од IV до VIII разреда са посебним способностима, склоностима 

и интересовања за поједине предмете у трајању од 1 часа седмично, односно са по 36 часова од IV до VIII 

разреда и са по 34 часова за ученике VIII разреда. Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно– 

образовног рада урадиће, према задужењима, предметни наставници. 

Допунска настава 

   Допунска настава се организује за ученике од I до VIII разреда којима је потребна помоћ у савладавању 

програма и учењу са једним часом седмично. Планирање садржаја допунске наставе ће  извршити 

предметни наставници. 

 

Припремна настава 

 

       Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV до VIII 

Разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа 

наставе у току дана по предмету.  

 

Припремна настава за полагање завршног испита 
 

      У школи се током другог полугодишта и десет дана пре плагања испита, најмање два часа 

дневно, организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

 
     Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне - оперативне планове рада за 

поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу Правилника о 

наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40- то часовне радне недеље 

за ову школску годину. 

     Индивидуални планови и програми наставника обухватају следеће видове наставе и 

ваннаставних активности: редовна настава, допунска настава, додатна настава и слободне 

активности. 

     Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог разреда као и 

Годишњег плана рада и чине његов саставни део у виду прилога - анекса. 
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ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

План рада музичке секције за школску 2015/2016. 

Секција ће се одржавати једном недељно на пунктовима где услови то дозвољавају и у кућној 

настави, код оних ученика који покажу посебно интересовање за музику. 

У оквиру секције вршиће се припреме за активности и приредбе као што су „Златна јесен“ у 

октобру на Рехабилитацији, прослава Дана школе, прослава Нове године, прослава школске славе Светог 

Саве, обележавање Дана жена и др.  

 Са ученицима у кућној настави, као и са ученицима на пунктовима где услови то дозвољавају 

радиће се на усвајању знања везаних за свирање на инструментима који су на располагању. Са циљем да се 

украси и визуелно обогати простор у коме ученици проводе време у плану је такође и израда паноа са 

сликама инструмената, композитора, омиљених извођача забавне музике и сл. у чему ученици активно 

учествују са својим жељама, идејама и предлозима.  

 У оквиру секције са ученицима ће се разговарати о развоју забавне музике и новим трендовима, са 

циљем да се њихов музички укус обликује на најбољи могући начин. Ученици се кроз те разговоре 

упознају са правим музичким вредностима и изграђују лични укус и критичко мишљење. Уколико буду у 

могућности да посећују или прате путем медија разне музичке манифестације (концерте, шоу програме, 

фестивале и сл.) моћи ће да на секцији износе своје утиске и да дискутују о ономе што су чули и видели. 

 

Циљ и задаци: 

Општи циљ музичке секције је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке 

традиције и културе свога и других народа. 

Остали циљеви и задаци су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активном музицирањем/певањем и 

учествовањем у школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких 

порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике); 

- да развија критичко мишљење. 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

септембар  

Изучавање српске изворне народне музике, народних инструмената и песама; 

Песме „Кићено небо звездама“, „Домаћице од куће“, „Јанко проси у далек 

девојку“, „Мој голубе“, „`Ајде Јано“;  

Познати извођачи изворне народне музике, начини обраде (Бора Дугић, Светлана 

Стевић, група „Моба“, браћа Теофиловић, Јелена Томашевић, Мадам Пиано).  

 

октобар  

Припрема музичког програма за манифестацију „Златна јесен“; 

Прикупљање новинских чланака о концертима, композиторима, извођачима. 

Гледање концерата  класичне музике са легендарним извођачима (Карајан, 

Хоровиц, Кенеди, Радуловић и др). Како се понашамо на концерту.  

 

новембар  

Музички инструменти далеких земаља – Јапан, Кина, Бразил Аустралија...; 

Израда паноа са сликама музичких инструмената;   

Упознавање са животом и радом великих оперских  звезда;  

Упознавање са животом и радом великих балетских звезда.  

 

 

децембар  

Слушање музике по избору ученика. Сакупљање чланака и слика о омиљеним 

извођачима забавне музике; 

Израда паноа са сликама и подацима из живота највећих звезда домаће забавне 

музике. 

Гледање концерата забавне музике путем Ју – тјуба. 
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ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

јануар 

Припрема музичког програма за прославу Светог Саве: Светосавска химна, Химна 

школе, „Легенда“, „Ко удара тако позно“, „Звониће звона“, „У школама Светог 

Саве“ и др. 

 

фебруар 

Израда паноа са сликама и основним биографским подацима о славним 

композиторима  (Бах, Моцарт, Бетовен, Лист, Чајковски). 

  

март 

Певање песама са инструменталном пратњом уз активно учествовање ученика у 

извођењу на (ударачким) инструментима из Орфовог инструментаријума. 

Гледање инсерата из музичких филмова („Коса“,  „Брилијантин“, „Флешденс“, 

„Браћа Блуз“ идр.) 

 

април 

Ускршње песме „Мирише пролеће“, „Молитва“, „Христос васкрсе“, „Ускршње 

јутро“. 

Песме српских песника у популарној музици. 

 

мaj  

Припрема прославе Дана школе. Песме: Химна школе, „Нек свуд љубав сја“, 

„Другарство“, песме по избору ученика Организовање квиза знања са радним 

насловом “Колико знам о музици“. 

јун  Песме које волимо 

Наставнице Вида Гусић, Ирена Мартић и Вања Павловић 



 

159 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

План рада еколошке секцијe за школску 2015/2016. 

   Циљ еколошке секције је пре свега да нудећи ученицима најразличитије васпитно-образовне садржаје развије у 

њима осећање одговорности за очување животне средине.Они трба да стекну корисне навике у односу на живи свет и 

стекну свест о рањивисти наше планете.  

ЗАДАЦИ: 
 

Задаци еколошке секције су да ученици: 

- прошире стечена знања из области екологије  

- примене у пракси или на терену(шуми,бари,ливади...) знање које се односи на појмове као што су: 

популација,еколошки фактори,кружење материје...) 

- из додатних извора информисања(пре свега интернета) прошире стечено знање о значају:шума,ливада и 

агроекосистема 

- позабаве се загађењима: ваздуха ,земље и воде проучавајући конкретне примере(на пример-загађеност Сурчина)   

 

ПОМОЋНА ЛИТЕРАТУРА: 

Поред бројних енциклопедија ученици користе исечке из часописа,снмке из документарних емисија као и еколошке 

сајтове интернета. 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

септембар  

Распоред рада, упознавање са циљем и задацима рада 

Формирање групе- евидентирање чланова, задаци и дужности чланова секције, као и 

заједничко доношење плана и програма рада секције 

16. 09 светски дан заштите озонског омотача 

Уништавање озонског омотача 

Заштита озонског омотача  

 

октобар  

Дан здраве хране 16. 10 

Храна – састав и улога 

Адитиви, хормони, антибиотици 

Заштита хране од загађења 

 

новембар  

Састав ваздуха и улога 

Загађивање ваздуха- аеросоли и смог 

Ефекат стаклене баште  

Загађивање ваздуха, какав ваздух удишемо и заштита ваздуха - предавање 

 

децембар  

Светски дан борбе против  сиде 01.12 

Земљиште- састав и улога 

Хемијски загађивачи земљишта 

Заштита земљишта од загађивања 

 

 

фебруар/март 

Светски дан заштите воде 22.03 

Улога воде у природи 

Извори загађења воде 

Значај штедње воде 

Шта свако од нас може учинити за заштиту воде 

Еколошка радионица– припремити листу могућности за штедњу воде у твом домаћинству 

  

април 

Дан планете Земље 22. 04 - чување планетеЗемље, писање порука и избор најлепше поруке 

Биодиверзитет  

Национални паркови 

 

мај 

Рециклажа :шта је то? 

Зашто је важно рециклирати? 

Организовање прикупњања пластичне и алуминијумске амбалаже. 

Израда плаката. 

јун Обележавање 5. Јуна – дана заштите животне средине 
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План рада ликовне секције за школску 2015/2016. 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

септембар  

- набавка материјала за рад ликовне секције 

- колаж на тему – јесен ( јесење лишће, плодови и сл.) 

- цртачки материјали 

октобар  - израда сценографије за манифестацију “Златна јесен” 

- лавирани туш 

- уређивање паноа 

новембар  -врсте графике - израда илустрација  

-естетска анализа репродукција 

децембар  -фротаж 

-израда новогодишњих украса и честитки  

јануар -иконографија и фрескосликарство 

-портрер Светог Саве 

фебруар -крилинг -израда честитки и украса за Дан жена  

-израда честитки и украса за Дан жена  

март -вајање (глина и глинамол)-вајање фигура и посуда 

-декупаж-украшавање извајаних предмета 

 

април 

-сликање инспирисано иконама 

-нацрт за ускршње јаје 

-уређење паноа 

мaj  -пастел-пејзаж-линеарна и ваздушна перспектива 

-припрема изложбе за Дан школе 

јун  -aнализа рада ликовне секције 

-сређивање документације 

Наставнице Снежана Илић, Татјана Рајић, Далиборка Ђурић 
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План рада драмске секције за школску 2015/2016. 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

септембар  

Аудиција 

Формирање група глумаца и помоћника 

Доношење плана рада за текућу школску годину 

Основни појмови из позоришне уметности 

 

октобар  

Гледање претходних позоришних представа и разговора о њима 

Проучавање новог текста припремљеног за „Златну јесен“ 

Подела улога и текста 

Прва читачка проба 

 

 

новембар  

Читачка проба и промена улога 

Распоредна проба: груписање лица и ствари 

Премијерно приказивање представе на „Златној јесени“ 

Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

 

 

децембар  

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и темпа 

Распоредна проба: звучни и други ефекти 

Распоредна проба: вежбе акцента и паузе 

Општинско такмичење СВУРФ 

јануар Премијера за ученике 

Премијера за родитеље и грађанство 

 

 

фебруар 

Гледање представе и њена анализа 

Проучавање текста припремљеног за прославу Дана школе 

Подела улога и текста 

Прва читачка проба 

Читачка проба и промена улога 

Распоредна проба: груписање лица и ствари 

 

 

март 

Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и темпа 

Распоредна проба: звучни и други ефекти 

Распоредна проба: вежбе акцента и паузе  

 

 

април 

Костими: распредна проба 

Премијера за ученике 

Гледање представе и њена анализа 

Разговор о прочитаној драми по избору ученика 

 

 

мaj  

Стваралачки писмени рад: писање представе за следећу школску годину 

Читање написаних текстова, разговор о њима, кориговање текста 

Читање написаних текстова, разговор о њима, кориговање текста 

Разматрање извештаја о раду секције  
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План рада рецитаторске секције за школску 2015/2016. 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

септембар  

Формирање секције 

Чиниоци изражајног казивања 

Акценатске вежбе 

Акценатске вежбе 

 

октобар  

Обрада изабране песме 

Истраживање облика изражавања песме 

Вежбе интонације 

Вежбе интензитета 

 

 

новембар  

Паузе у рецитовању, понављање и рефрени 

Вежбе темпа, мимике и гестикулације 

Избор анализе садржаја за песничко вече 

Увежбавање за наступ  

 

 

децембар  

Увежбавање за наступ 

Генерална проба пред наступ 

Песничко вече 

Избор садржаја за прославу Дана Светог Саве 

јануар Генерална проба 

Прослава Савиндана 

 

 

фебруар 

Историја говорне уметности: историја позоришта, драме и беседништва 

Припрема за такмичење у рецитовању 

Увежбавање наступа за такмичење 

Школско такмичење у рецитовању 

 

 

март 

Историја говорне уметности: историја позоришта, драме и беседништва 

Општинско такмичење у рецитовању 

Посета другим секцијама и сарадња са њима 

Посета позоришту 

 

 

април 

Дискусија о одгледаној представи 

Сусрет са професионалним глумцем 

Избор и анализа садржаја поводом Дана школе 

Припрема за наступ на школској свечаности 

 

 

мaj  

Увежбавање наступа 

Генерална проба 

Рецитивање најбољих садржаја из протекле године 

Анализа рада секције и  извештај 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ИЗЛЕТА, ЕСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ           

“ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 
 

      Основна школа “Др Драган Херцог” своје излете и ескурзије и током ове школске године реализоваће у складу са 

Законом о основном образовању и васпитању, узимајући, при том у обзир и све специфичности школе. С тим у вези 

те активности биће организоване и реализоване под следећим условима: 

- због здравственог стања наших ученика сви излети које, током ове школске године будемо организовали биће 

једнодневни 

- матурска ескурзија, коју школа планира да реализује у првој недељи октобра моћи ће да буду тродневна (предвиђена 

су два ноћења у конаку манастира Студеница ), али уз услов да буде организована на начин који ће строго водити 

рачуна о њиховом здравственом стању и другим специфичностима 

- излети и  матурска ескурзија ће, из тих разлога бити организовани искључиво у периоду септембар-октобар и април-

јун, односно њихова реализација неће бити могућа после 31. октобра 2015., нити пре 1. априла 2016. године. 

- излети ће бити реализовани искључиво на територији Републике Србије 

- приликом организовања излета сви ученици који на њих крену морају имати пратњу родитеља или неког другог 

члана породице, односно ( за децу на болничком лечењу ) наставника или здравственог особља установа у којима 

бораве.  

- излети и ескурзија ће бити организовани тако да њихова реализација не угрози здравље ученика, односно не доведе 

до непотребних оптерећења. Стим у вези бираће се локација излета ( место извођења ), дужина путовања и боравка 

ученика, као и њихове активности на самом излету. 

- сви планирани излети, као и матурска ескурзија морају бити бесплатни за ученике и њихове пратиоце. Средства за 

реализацију излета биће обезбеђена уз помоћ донација пријатеља и сарадника школе, као и других организација које 

су и до сада показивале своју хуманост помажући нашој школи  

- пре организовања и реализације сваког излета или ескурзије, осим мишљења управе школе тражиће се и сагласност 

Савета родитеља. 

Планом излета и ескурзија у школској 2015/2016. год. предвиђене су следеће активности: 

 

СЕПТЕМБАР 
 

1.  Спортске активности-излет у природи 

(Напомена: Ова активност биће реализована уз сагласност болница)  

Место: Топчидерски парк 

Организатори: Зоран Ћукић, Раденко Мосуровић 

Сарадници: Разредне старешине одељења која учествују 

 

2. Часови у природи - корелација историје, географије, биологије и тио - Угледни час „Заштита од загађења вода“, 

ученици Ц2 и кућне наставе. 

Mесто: Топчидерски парк 

Носилац: Милица Ђајић 

Сарадници: Јован Гајић, Рада Гаврић, Вера Глигоријевић 

 

3. Часови у природи - Предавање -  “Арчибалд Рајс” 

Mесто: Топчидерски парк 

Носилац: Јадранка Вељовић 

 

ОКТОБАР 

 
1. МАТУРСКА ЕСКУРЗИЈА 

Време реализације: од 05. до 07. октобра 

Место боравка: конак манастира Студеница ( два ноћења ) 

Маршрута: Београд – Крагујевац – Жича – Студеница ( први дан ), Студеница ( други дан ), Студеница –  Градац – 

Краљево – Београд ( трећи дан ) 

Полазници: ученици осмог разреда ( матуранти ) уз пратњу родитеља и медицинског особља, директор школе, 

разредне старешине ученика осмих разреда и други наставници које одреди управа школе   

Организатор: Милица Ракић, вероучитељица 

Сарадници: предметни наставници, управа школе 
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ОКТОБАР 
 

2. Часови у природи - корелација историје и географије - Угледни час - амбијентална настава: “Историјска 

географија Калемегдана”  

Mесто: Калемегдан 

Носиоци: Наставници историје и географије 

 

ДЕЦЕМБАР 

 
1. Посета IX међународном фестивалу науке, ученици Рехабилитације и кућне наставе 

Mесто: Галерија Народне банке Србије 

Носиоци: Чланови већа физике и тио 

 

 

АПРИЛ 

 
1. Часови у природи - корелација историје, географије, биологије и физике - Угледни часови-амбијентална настава: 

“Србија у време Обреновића”  

Место: Топчидерски парк, Милошев конак 

Носиоци: Предметни наставници 

 

2. Организација посете музеју Николе Тесле, ученици Рехабилитације и кућне наставе.  
Место: Музеј Николе Тесле 

Носиоци: Чланови већа физике и тио 

 

 

МАЈ 
 

1. Спортско сабрање Свете Србије 

Место: Ада Циганлија  

Организатори: Милица Ракић и Зоран Ћукић 

 
2. У селу Стража, 17km удаљеном од Вршца, на каналу Дунав-Тиса-Дунав, захвањујући локалној самоуправи, 

Водопривредном предузећу “Воде Војводине” , а највише Еко-риболовачком удружењу АБЦ, изграђена је 

риболовачка писта прилагођена особама са инвалидитетом и лицима са посебним потребама и као таква, јединствена 

је у Србији. Ово је само прва фаза пројекта, а у наставку планирано је још 20 платформи, као и остали пратећи 

садржаји како би ова писта била у потпуности функционална. Циљ пројекта је да се особама са инвалидитетом 

омогући рекреација уз воду и на води. 

 

НАПОМЕНА; Пред сваки излет и ескурзија тражиће се сагласност управе школе и Савета родитеља. Термини и 

реализација излета биће накнадно утрврђени. Реализација свих ових активности, у случају непредвиђених околности 

може се одложити или померити. 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Програмске основе васпитног рада Школе 

Полазећи од циља основног васпитања и образовања, програмски задаци и садржаји васпитног рада у 

школи су следећи: 

Прилагођавање ученика на живот и учење у болничким условима, 

Рад на очувању и развоју личности у новим условима, 

Праћење социјалног сазревања и успостављања социјалних односа у новој средини, 

Неговање комуникације и развијање способности за решавање могућих сукоба, 

Оспособљавање и осамостљивање ученика у решавању индивидуалних проблема и 

Формирање и неговање позитивних навика. 

Циљеве и задатке васпитног рада школа ће остварити кроз следеће етапе: 

Путем доношења Правилника о понашању ученика, радника школе и родитеља у школи, 

кроз наставни план и програм, 

кроз план и програм одељењске заједнице и 

кроз програм рада слбодних активности. 

1-2-3. Имајући у виду специјалне услове рада у нашој школи наставник ће васпитне циљеве 

реализовати кроз своје предмете, а одељењске старешине и кроз часове одељењских заједница. 

4. Слободне активности у оквиру наше школе имају задатак да испуне слободно време ученика у 

болници. Уз помоћ родитеља, болничког особља, школе, друштвене средине, средстава јавног 

информисања и осталих институција по пунктовима организовати јавне манифестације, излете, посете 

спортским такмичењима, сусрете са песницима, глумцима, сликарима. 

Д) Сарадња са родитељима се огледа у томе да родитељи што успешније прихвате васпитно 

образовни рад у болничким условима. 

Даља сарадња подразумева учешће у животу и раду Школе и реализацију програма активности од 

значаја за афирмацију Школе и ученика. 

Интензивнија сарадња ће се остварити са оним родитељима чија деца имају проблеме у понашању и 

школском напредовању. 

Е) Како би се што успешније остварили васпитни циљеви неопходна је свестрана континуирана, 

активна сарадња Школе и друштвене средине. 

1. Неговање склоности ка уметности и уметничком стваралаштву кроз долазак стручњака (волонтера) 

из области музике, глуме, информатике... 

2. Код непожељних облика понашања ученика из различитих средина (непотпуне породице, 

разведени родитељи, породице алкохоличара, болесни родитељи) Школа је дужна да успостави посебну 

сарадњу са службама за заштиту. 

 

Програм здравственог васпитања ученика основне школе 
 

Здравствено васпитање са ученицима основних школа реализује се у основној школи, породици, 

здравственим установама и заједници, при чему је школа дефинисана као друштвена институција која 

представља основ васпитања и образовања. 

 

1.Циљеви програма 

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином 

живота и развојем хуманизације односа међу људима. 

Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на 

здравље. 
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Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и 

унапређењеу здравља ученика. 
 

2. Циљне групе ученика 
 

Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда основне школе. 
 

3. Садржај програма 
 

Изграђивање самопоштовања 

I-IV разред: а) сазнавање о себи, б) правилно вредновање понашања, ц) препознавање осећања. 

V-VIII разред: а) свест о сличностима и разликама наших акција, осећања, изгледа, б) евидентирање 

промена у развоју, формирање културног идентитета и ц) проналажење начина за превазилажење 

психолошких проблема. 

Здрава исхрана 

I-IV разред: а) утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем, б) 

разноврсна исхрана, ц) време за јело, оброци и д) формирање навика у вези са правилном исхраном. 

V-VIII разред: а) испитивање фактора који утичу на навике о правилној исхрани, б) формирање 

ставова у погледу исхране и ц) балансирање хране са енергетским потенцијалима. 

Брига о телу 

I-IV разред: а) стицање основних хигијенских навика: прање руку, купање, хигијена уста и зуба, 

хигијена одевања и хигијена становања. 

V-VIII разред: а) развијање личне одговорности за бригу о телу: коси, устима, носу; чистоћа тела, 

брига о одећи здраве навике, непушење 

Физичка активност и здравље 

I-IV разред: а) налажење задовољства у физичким активностима, б) игра и ц) значај одмарања. 

V-VIII разред: а) примењивање физичких способности у дневним активностима, б) коришћење 

времена и рекреације и ц) избор активности, спортова и клубова за вежбу. 

Бити здрав 

I-IV разред: а) утврђивање здравог понашања, б) потреба за одмором, ц) спавање и релаксација и д) 

начини за савлађивање лаких здравствених проблема. 

V-VIII разред: а) научити како да се спречи болест, б) природне одбране организма, ц) спречавање 

инфекција и д) суочавање са развојним страховима и анксиозношћу. 

Безбедно понашање 

I-IV разред: а) научити основна правила о безбедности у кући, школи и заједници, б) спречавање 

акцидената и ц) безбедно кретање у саобраћају. 

V-VIII разред: а) стицање поуздања у следећем опсегу активности: безбедност у саобраћају, хитне 

интервенције, безбедно понашање. 

Односи са другима 

I-IV разред: а) упознати се са односима у породици и пријатељима, б) правити пријатељства са 

другом децом, ц) сарађивати у породици и школи и д) савладавати конфликтна и туђа нерасположења. 

V-VIII разред: а) оспособити ученике да разумеју потребе и осећања других водећи рачуна о њима, 

прихватајући и поштујући различите традиције и б) адаптирати се на промене у социјалним односима. 

Хумани односи међу половима 

I-IV разред: а) перцепција индивидуалне разлике међу половима, б) сарадња са супротним полом и ц) 

научити да помажу другима када је то потребно. 

V-VIII разред: а) правилно препознавање својих осећања, б) спознаја физичке разлике међу половима, 

ц) стицање позитивних ставова и позитивно вредновање супротног пола и д) омогућити им да сазнају све 

што их интересује о сиди. 
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Улога за здравље заједнице 

I-IV разред: а) знати како сачувати здраву околину. 

V-VIII разред: а) допринети здрављу околине, б) чувати животну средину и ц) открити начине 

социјалне интеракције са људима из заједнице. 

 

4. Методичко упутство за реализацију програма 

 

Годишњим програмом рада школа утврђује програм здравственог васпитања. Стручна већа 

наставника планирају програмске садржаје који се реализују у настави. Одељењске старешине, у сарадњи 

са стручним сарадницима, припремају програмске целине, према узрасним карактеристикама и 

интересовањима ученика, за одељењске заједнице, слободне активности, активности ученичких 

организација и сарадњу са родитељима. 

У остваривању програма здравственог васпитања примењују се активне методе рада које 

подразумевају укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља и представника 

друштвене заједнице. 

Рад на реализацији програма одвија се у оквиру: 

Редовне наставе, тј. интеграције здравствених садржаја у програме разредне и предметне наставе; 

ваннаставних активности - спортских секција, клубова здравља, удружења непушача и 

антиалкохоличара, акција за унапређење школског простора, акција посвећених здравој исхрани, здравим 

стиловима живота, итд. 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ 

ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА 
 

           

      Професионална орјентација је мултидисциплинарна делатност заснована на основама медицине, 

психологије, педагогије и других наука, која системски, континуирано и комплексно пружа помоћ 

појединцу у процесу развоја   каријере. Приликом одабира животног занимања и даљег школовања треба 

сагледати здравствено стање ученика, као и психофизичке способности ученика.  

Циљ: 
      Приликом одабира животног занимања и даљег школовања треба сагледати здравствено стање ученика, 

као и психофизичке способности ученика.Примаран циљ је координирати и повезати здравствене установе, 

основне и средње школе, Службу за запошљавање као и удружење послодаваца, а крајњи циљ оваквог 

начина професионалне орјентације је радно оспособљавање и запошљавање деце са посебним потребама 

Програмом професионалне орјентације деца са посебним потребама била би информисана, саветована и 

усмерена на одабир школе и занимања према својим могућностима, способностима, као и склоностима 

поштујући њихове жеље и интересовања. 

Потребно је деловати у правцу усмеравања родитеља/старатеља и деце са посебним потребама према 

правилном одабиру занимања сходно њиховим могућностима, способностима, склоностима, жељама и 

интересовањима. На овај начин би се смањио број деце која неће уписати средњу школу или која ће 

одабрати погрешну средњу школу и у којој неће моћи постићи готово никакав резултат, а најмање се 

оспособити и бити конкурентни на тржишту рада. Средње школе неће бити препуштене саме себи да се 

боре и сналазе у раду са децом са посебним потребама. Деца са посебним потребама ће се интензивније 

бавити оним предметима које им требају у одабраној средњој школи и тиме ће у средњу школу доћи са 

одређеним степеном знања и развијеним одређеним вештинама. Тако би средње школе биле информисане 

и припремљене за долазак деце са посебним потребама. Привредни субјекти били би упућени у бројно 

стање деце са посебним потребама, као и деце са посебним потребама која ће завршити одређене средње 

школе и бити њихова радна снага. Овим концептом решили би проблем запостављања и неједнаког 

третирања ове деце на пољу професионалне орјентације.. 

Ове школске године активностима на професионалној оријентацији руководиће ТИМ  за професионалну 

оријентацију кога чине: 

 

Педагог 

Психолог 

Разредни старешина 

Родитељ/старатељ 

 

 

      Задаци и кораци Стручног тима подршке у процесу професионалног информисања, саветовања и 

селекције су следећи: 

 

- Упознавање свих чланова тима о дететовом здравственом стању 

- Упознавање чланова тима са учениковим могућностима, способностима, разним напредовањима у 

досадашњем школовању( из досијеа ученика, извештаја разредних старешина и профила ученика )  

- Рад на упознавању жеља да се детете упише у одређену средњу школу и занимање којим би се желео 

бавити( самоспознаја властитих способности, склоности, жеља и интересовања). Након упознавања 

ученикових жеља, склоности и способности ради се на професионалном саветовању детета и родитеља 

сходно резултатима постигнутим на радионицама. Потребно је саветовати роритеље/старатеље о погрешној 

или доброј жељи за средњом школом. Такође, заједно потражити адекватну средњу школу, тј. занимање 

према учениковим исказаним склоностима, способностима, жељама и интересовањима. Треба ускладити 

жеље родитеља и жеље детета са могућностима детета и понудом средњих школа на простору. 

- Организовање реалних сусрета који би омогућили детету са посебним образовним потребама и његовим 

родитељима/старатељима посету одабраној средњој школи, а све са циљем упознавања самог простора, 

професора који ће му бити предавачи, радне атмосфере и начина извођења наставе. 

У VIII разреду представници средњих школа посећују основне школе и у сарадњи са разредним 
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- Уколико дете и родитељ/старатељ остану при жељи за одабрану средњу школу и неко занимање, тада је потребно 

наставити са интензивним радом на развијању вештина и усвајању оних знања из оних предмета који ће бити 

неопходни и најбитнији у одабраној средњој школи 

- Уколико се родитељима/старатељимаи детету учини да се слика одабране средње школе, односно занимања није 

поклопила са њиховом замисли како би она то требала и могла изгледати поново се презентирају средње школе 

- Након завршене професионалне орјентације детета са посебним потребама стручни тим даје препоруку о упису у 

средњу школу за које дете има способности, склоности и капацитет. 

 

 

 

План реализације програма професионалне орјентације 

РАДИОНИЦЕ  ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ  ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАТОРИ  

1. Професионална оријентација и 

договарање о начину рада  

ЧОС  Септембар 2015. Одељенски старешина или 

педагог, психолог  

2. Представљање портфолиа ученика  ЧОС  Октобар 2015.  Одељенски старешина или 

педагог, психолог  

3. У свету интересовања  ЧОС/ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ/СРПСКИ 

ЈЕЗИК  

Новембар 2015.  Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

4. У свету вештина и способности  ЧОС/ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Новембар 2015.  Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

5. Пут способности  ЧОС/ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Новембар 2015.  Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

6. У свету вредности  ЧОС/ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Новембар 2015.  Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

7. Самоспознаја - аутопортрет  СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Децембар 2015.  Наставница српског 

језика или пп 

служба,наставница ликовне 

културе  

8. У очима других  ЧОС  Децембар 2015.  Разредни старешина   

9. Какав/каква сам у тиму  ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ  

Децембар 2015.  Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

10. Мој тип учења  ЧОС  Децембар 2015. Разредни старешина   

11. Ја за десет година  СРПСКИ ЈЕЗИК/

ЛИКОВНАКУЛТУРА  

Јануар 2016.  Разредни старешина, 

наставница српског  



 

170 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

12. За родитеље/старатеље и децу: 

моја очекивања  

ЧОС Јануар 2016.  Разредни старешина   

13. Слика савременог света  ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ  

Фебруар 2016.  Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

14. Прикупљање и начин обраде 

информација о школама и 

занимањима  

ЧОС, ИНФОРМАТИКА  Фебруар 2016.  Наставник/ца 

информатике, разредни 

старешина   

15. Повезивање области рада са 

занимањима  

ЧОС Фебруар 2016.  Разредни старешина   

16. Упознати ученике VIII разреда са 

условима уписа у средњу школу и 

просветним информатором за 

школску 2015/2016. годину  

ЧОС Фебруар 2016.  Разредни старешина   

17. Припрема за интервју  ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ  

Март 2016. Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

18. Спровођење интервјуа  ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ  

Март 2016. Наставница грађанског 

васпитања, (разредни 

старешина) или пп служба  

19. Припрема сусрета са експертима 

у нашој школи  

ЧОС Март 2016. Разредни старешина   

20. Експерти у нашој школи  ЧОС Март 2016. Разредни старешина   

21. Осврт на резултате информисања  ЧОС Април/мај 2016. Разредни старешина   

22. Посета средњој школи  ЧОС Април/мај 2016. Разредни старешина   

23. Посета предузећу/установи  ЧОС Април/мај 2016.  Разредни старешина   

24. Евалуација програма 

професионалне орјентације за 7. 

разред и 8.разред 

ЧОС  Април/мај 2016. Разредни старешина   

Чланови тима за професионалну орјентацију: 

1. Вера Глигоријевић, руководилац 

2. Наташа Војиновић 

3. Биљана Узелац  (н) 

4. Јован Гајић 

5. Љиљана Миловић 

6. Зорица Марић 

7. Ирена Крешић 
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 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА  

 

Чланови тима: Драгана Васић, Блажена Маринковић Ковачевић, Маја Бајагић Барањ 

 

Циљ рада тима: Прављење плана и стварање услова за остваривање циља и садржаја програма за 

здравствену заштиту ученика 

 ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ САРАДНИЦИ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Тим упућује кординаторе пунктова 

у план и програм здравствене 

заштите. 

  

Координатори пунктова договарају 

се са медицинским особљем о 

размени информација које се тичу 

здравственог стања ученика.  

Б. Маринковић, 

Д.Васић,  

М.Бајагић  

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР - МАЈ 

Разредне старешине  у кућној 

настави обављају разговоре са 

родитељима о значају очувања 

здравља и редовних прегледа код 

офтамолога,стоматолога,физијатра. 

  

Наставници на пунктовима, на 

основу добијених информација од 

координатора, примењују 

адекватне методе рада прилагођене 

здравственом стању ученика  

Разредне старешине ,  

Наставници на 

пунктовима  

 

 

 

ДЕЦЕМБАР и ЈУН 

Анализа остварености сарадње на 

пунктовима са болничким 

особљем . 

Анализа успеха ученика у настави 

у којој су примењене прилагођене 

методе рада.  

Чланови тима  

 

 

 

 

Чланови тима  

Координатори 

пунктова  

 

 

 

Чланови 

одељенских већа  
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ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

 

План рада  и  активности овог тима  су  пружање  помоћи  ученицима и родитељима  у остваривању  права 

социјалне  заштите, права на бесплатно школовање и лечење као и обезбеђивање бољег квалитета живота и 

образовања ученика. 

То  ће се остваривати кроз: 

- Упознавање и  праћење социјалних прилика ученика ( увид у материјално  и социјално стање ученика) 

посредством разредних старешина.                                                                                                                                                         

- Упућивање родитеља  о остваривању права социјалне заштите и доступности  услуге ( да  се родитељи 

благовремено обавесте  и да имају континуирану помоћ).                                                                                                                     

- Обезбеђивање  уџбеника  и наставних  средстава и прибора за рад  за сталне ученике и ученике у кућној 

настави .                                                                                                                                                                                                                 

- Успостављање сарадње  са социјалним службама у болници  и центрима за социјални рад на територији где 

ученик  живи.                                                                                                                                                                                                                             

- Сарадња са невладиним организацијама  и медијима  у циљу обезбеђивања  помоћи  социјално угроженим 

ученицима.                                                                                                                                                                                                           

- Одржавање  континуитета сарадње  са другим школама и ученицима ради прикупљање средстава кроз 

хуманитарне акције .                                                                                                                                                                                          

- Обезбедити помоћ  социјално угроженим  ученицима  путем донација.                                                                                               

- Организовање дружења у оквиру школе са широм друштвеном заједницом  ради боље социјализације деце.                          

- Обезбеђивање средстава  за одлазак на излете у позориште, биоскоп, концерте ради дружења, разбијања 

предрасуда, развијања емпатије и прихватања  друге деце.  

- Наставак сарадње са  општином  Савски венац. 

 

НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ  ПЛАНА: 

Разредни старешина  

Психолог и педагог 

Родитељи 

Ученици 

 

Начин  реализације  плана  активности  одвијаће се  кроз сарадњу разредних старешина са родитељима, 

педагошко-психолошком службом и центрима за социјални рад и општином.  

 

           Чланови тима: 

1. Јелена Илић,  дефектолог 

2. Љиљана Станојевић,  учитељ 

3. Јелена Ранитовић,  дефектолог 

                                                                     



 

173 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

Општи циљ: Тим за заштиту животне средине има за циљ подизање свести о значају животне средине како код 

ученика, тако и код наставника, планирањем и реализацијом наставних и ваннаставних активности које томе 

доприносе. 

АКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Уређење простора за изођење наставе 
  

Слађана Стаменовић 
Разредне старешине у сарадњи 

са ученицима 

Септембар 

Припрема и реализација предавања за ученике, 

наставнике и родитеље на пункту ОНКОЛОГИЈА 

на тему ''Оштећење озонског омотача'', поводом 

16.септембра, Светског Дана очувања озонског 

омотача. 

Вера Глигоријевић 

Слађана Стаменовић 

Септембар 

Обележавање 4.октобара, Светског Дан зажтите 

животиња подизањем свести код ученика о значају 

заштите животиња, нарочито угрожених и 

заштићених врста. 

Слађан Стаменовић 
Наставници биологије 
Наставници разредне наставе 

Октобар 

Припрема и реализација предавања за ученике и 

наставнике на тему ''Ефекат стаклене баште'' о 

утицају развоја индустрије на животну средину и 

глобално загревање планете. Овим се обележава 

Светски Дан уздржавања од куповине,27.новембар. 

Слађана Стаменовић 
  

Новембар 

Припрема и реализација предавања за ученике и 

наставнике на пункту Нови Београд на тему 

''Штетност дуванског дима'', поводом 31.јануара, 

Националног Дана без дуванског дима. 

Слађана Стаменовић 
Маја Бајагић 

  

Јануар 

  

  

Обележавање Светског Дана вода, 22.марта, као и 

Светског Дана заштите шума,  21.марта 

одржавањем већег броја предавања и угледних 

часова на ту тему. 

Слађана Стаменовић 
Наставници разредне наставе 

Предметни наставници 

Март 

Обележавање Светског Дана планете Земље, 

22.априла, подизањем свести код ученика о значају 

заштите животне средине. Планира се израда 

паноа, одржавање радионица на ту тему. 

Слађана Стаменовић 
Наставници разредне наставе 

Предметни наставници 

Април 

Обележавање 5.јуна, Међународног Дана заштите 

животне средине упознавањем ученика и 

наставника са значајем и основама рециклаже. 

Слађана Стаменовић 
Студенти са смера Рециклажа, 

Београдске политехнике 

Јун 

Чланови тима за заштиту животне средине: 

1. Слађана Стаменовић 

2. Атељевић Светлана 

3. Вера Глигоријевић 



 

174 

 ГОДИШЊИ   ПЛАН  РАДА  ОШ  “ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ  МИЛЕНКА  33 

 

ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

Активност  Носилац  Сарадници  Време и место  

Спортска недеља 

Међуразредна такмичења у 

атлетици ,,Трке задовољства“ 

(Напомена: Ова манифестација биће 

реализована уз сагласност болница)  

Ђукић Зоран 

Мосуровић Раденко  

Разредне старешине 

одељења која 

учествују  

Септембар 2015.  

(крај месеца) 

Сви пунктови 

Спортска недеља ,,Златна јесен“ 

Такмичења у одбојци и шаху  

Ђукић Зоран наставници  Октобар 2015.  

Рехабилитација  

Шаховски турнир поводом 

Међународног дана особа са 

инвалидитетом  

Ђукић Зоран наставници  Новембар 2015. 

Дом Бежанијска 

коса  

Међународни турнир у боћању поводом 

светског Дана инвалидитета 

Ђукић Зоран, 

директор  

наставници  Фебруар 2016. 

(прва седмица) 

Шведска, Малме  

Посматрање првенствене утакмице  Ђукић Зоран 

Мосуровић Раденко  

наставници  Март 2016. 

Стадион Рајко 

Митић 

Спортска недеља - Дан школе 

Такмичење у свим дисциплинама  

Ђукић Зоран 

Мосуровић Раденко  

наставници  Мај 2016. 

Сви пунктови  

Чланови тима за школски спорт и спортске активности: 

           1. Зоран Ђукић 

           2. Раденко Мосуровић 
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ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
Основна школа “Др Драган Херцог” у школској 2015/2016. години реализоваће своје културне активности на основу 

раније усвојеног плана и програма, а у складу са Законом о основном  образовању и васпитању. Приликом састављања 

плана културних активности ОШ “Др Драган Херцог” узете су у обзир специфичности наше школе, интересовања и 

могућности ученика, њихово здравствено стање, као и услови у којим бораве.  

Културне активности обухватају прославу Нове године, Дана школе, Савиндана, “мале матуре”, државних и верских 

празника, манифестације које се у нашој школи годинама, традиционално одржавају, као и друге приредбе, свечаности, 

трибине и догађаје. Оне ће бити реализоване у згради управе школе ( Војводе Миленка 33 ), на пунктовима ( болницама 

у којима радимо ), а уколико се укаже потреба, у договору са локалном самоуправом и на другим локацијама. 

План одржавања културних активности, у школској 2015/2016 години је следећи: 

 

ОКТОБАР 

 - “Златна јесен”, пункт Рехабилитација, носилац Наташа Војиновић, сарадници остали професори српског језика и 

предавачи на том пункту 

 

НОВЕМБАР  

- Посета глумаца неког од дечјих позоришта нашој школи ( вероватно позоришта Душко Радовић ) , носилац Јован 

Гајић, сарадници наставници српског језика 

 

ДЕЦЕМБАР  

 - Прослава Нове година на свим пунктовима на којима за то постоје услови, носиоци професори српског језика, 

ликовне и музичке културе на пунктовима 

- Дружење пензионера наше школе, поводом Нове године, носилац Јован Гајић, место управа школе ( планирамо да овај 

скуп постане традиционалан ) 

  

ЈАНУАР   
 - Савиндан ( квиз, изложба ђачких радова, краћа дечја представа, рецитације ), пункт Рехабилитација или Церебрала 1, 

носиоц Милица Ракић, вероучитељица сарадници професори српског језика, историје, ликовне и музичке културе 

 

МАРТ 

-„Спортисти за децу“ довођење неког од познатих спортиста, учесника предстојеће Олимипијаде у Рио де Жанеиру у 

нашу школу, ради дружења за децом, носиоци Јован Гајић и Зоран Ђукић, место школа, УДК или Онкологија  

 

АПРИЛ  
- “Рокерско вече”, дружење ђака са неким од наших познатих музичара ( у плану је довођење Боре Ђорђевића, Рамба 

Амадеуса, Прљавог инспектора Блаже или Дејана Цукића ), место одржавања Рехабилитација, носилац Јован Гајић 

( напомена ово дружење било је предвиђено и прошле школске године али услед техничких недостатака није 

реализовано, па га сада планирамо на пункту Рехабилитација ) 

 

МАЈ  

- “Спортски дан”, традиционална манифестација поводом дана школе, пункт Рехабилитација, носилац Зоран Ђукић и 

остали наставници. Предвиђена су спортске активности ученика, као и кратак рецитаторски програм и изложба ђачких 

радова 

 

ЈУН  

“Мала матура”, прослава намењена ученицима завршних разреда, место одржавања школа, носиоци разреде старешине 

ученика осмог разреда 

 

 

НАПОМЕНА Имајући у виду специфичности наше школе, у школској 2015/2016. години предвидели смо и више 

предавања удружења родитеља оболеле деце, лекара са пунктова на којима радимо, професора Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, Учитељског факултета, као и других пријатеља и сарадника школе. Учесници, теме и 

место ових предавања биће накнадно утврђени. 

 

Јован Гајић, председник Комисије за културну делатност  
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

Прво тромесечје  - Упознавање родитеља са организацијом рада школе (директор);  

 - Укључивање родитеља у реализацију Годишњег плана рада школе 

(одељењски   старешина); 

- Укључивање родитеља у повезивање наставног рада у болничким 

условима и кућној настави 

Друго тромесечје  -  Родитељ као учесник/посматрач у  реализацији наставе (присуствовање 

родитеља часовима редовне наставе, дани отворених врата); 

-  Анкетирање родитеља/старатеља, у погледу задовољства програмом 

сарадње са породицом и њихове сугестије;  

Треће тромесечје  - Анализа укључености ученика из кућне наставе у одељења у болницама 

и матичним школама; 

Четврто тромесечје  - Родитељи и ученици на заједничким ваннаставним активностима; 

- Анкетирање родитеља и сумирање резултата (педагог школе); 

- Израда плана сарадње са породицом за следећу школску годину;  

Чланови тима за сарадњу са породицом: 

1. Андријана Зорић 

2. Анета Роквић 

3. Зорица Марић 
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ПЛАН ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

СЕПТЕМБАР МЕСТО АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

1. Формирање тима                                

2. ИзрадаПлана рада 
3. Дефинисање   сарадње са   

Локалном заједницом 

4. Упознавањеинституција  Локалне 

заједнице са Програмом и Планом  

Школа, Општина, 

Амбасаде....  

Састанци  Тим, Ирена 

Крешић, 

наставници страног 

језика  

НОВЕМБАР МЕСТО АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

1. Рад на терену 

2. Упознавање и договороко 

реализације Плана тима за сарадњу са 

локалном заједницом  

Установе, општина, 

амбасаде; 

Анкетирање и интервју око 

облика сарадње, обрада 

података и квалитативна 

анализа; 

Тим 

ДЕЦЕМБАР МЕСТО АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

1. Еваулација првих резултата овог 

плана у акционом решавању  

Школа  Представљање досадашњих 

резултата срадње са локалном 

заједницом  

Тим  

МАРТ МЕСТО АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

1. Презентација школе од стране тима 

шта је учињено да се обезбеди 

комуникација младих и локалне 

заједнице; 

2. Упознавање локалне заједнице са 

потребама за побољшавање услова 

рада школе за школску 2016/2017. 

годину  

Општина, Амбасаде, 

јавне трибине  

Представљање достигнућа 

срадње школе и локалне 

заједнице; 

Представљање плана ликалној 

заједници за 2016/2017.  

Ирена Крешић, 

директор, 

наставници страног 

језика  

МАЈ МЕСТО АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

Презентација институцијама од јавног 

значаја , медијима оставрених 

резултата сарадње са локалном 

заједницом, као и програма сарадње са 

локалном заједницом као главног 

ослонца школе са циљем  

унапређивања промена и активног 

укључивања у живот заједнице и 

друштва  

Општина, болничка 

одељења, школа, медији  

Презентовање урађеног  Тим, Локална 

заједница  

Чланови тима: 

1. Ирена Крешић, наставник 

2. Зоран Алексић, директор 

3. Зорица Марић, педагог 

4. Љиљана Миловић, психолог 
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ПЛАН  ЗАШТИТЕ  ОД  НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА  И ЗАНЕМАРИВАЊА  И  ПРОГРАМИ  

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ  ПОНАШАЊА 
 

         
       Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу посебног 

Протокола и Правилника о поступању у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним институцијама. Програмом су дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности 

чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова насиља у школској средини. 

 

ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву децу и ученике. 

 

Задаци тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: 
 израда, реализација и евалуација програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности ученика 

 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

 праћење и евидентирање свих врста насиља 

 јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, МУП, здравствене 

установе...) 

 тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље 

регистровано 

 саветодавни рад са ученицима и родитељима 

 

      Полазећи од става да се СВАКО НАСИЉЕ НАД УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СПРЕЧИТИ, важно је да 

установа креира климу у којој се: 

 учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности; 

 не толерише насиље; 

 не ћути у вези са насиљем; 

 развија одговорност свих;  

 сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање. 

 

Чланови тима: 

1. Снежана Илић, професор ликовне културе и руководилац тима 

2. Љиљана Миловић, психолог школе 

3. Маја Стјепановић, професор руског језика 

АКТИВНОСТИ  НОСИОЦИ  ВРЕМЕ  

Конституисање Тима за заштиту ученика; 
Анализа анкетирања запослених у вези са 
насиљем; 
Консултације у вези са Програмом 
заштите деце од насиља 

Тим за превенцију од насиља 
  

IX 

Едукација запослених - упознавање са 
документима у вези са превенцијом насиља; 
Час посвећен Програму превенције насиља; 
израда Правила понашања 

Тим за превенцију од насиља 
Одељењске старешине и 
ученици 

X 

Предавање о психоактивним супстанцама - 
 сарадња са МУП-ом 
Припремање чланка о превенцији насиља 
за часопис "Плави чуперак" 

МУП 
Наставници српског језика и 
Тим за превенцију од насиља 

XI 

Евиденција и документација о појавама 
 насиља 

Запослени у школи током 
године 
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АКТИВНОСТИ  НОСИОЦИ  ВРЕМЕ  

Коришћење садржаја Грађанског васпитања 
у превенцији насиља 

Наставник грађанског 
васпитања и Тим 

током 
године 

Васпитни рад са ученицима 
 - радионице у циљу развијања културе 
понашања и толеранције 

Одељењске старешине 
Тим за превенцију 
од насиља 

током 
године 

Едукација свих актера школе у циљу 
сензибилизације на појаву и 
препознавање насиља; 
Ажурирање сајта школе о раду Тима; 

Тим за превенцију од насиља 
Надлежне  службе 

током 
године 

Интезивиран васпитни рад са ученицима у 
циљу превенције насиља (праћење понашања 
 на часу; односа међу ученицима и 
евентуалног испољавања насиља ван наставе 
 у сарадњи са медицинским особљем и 
родитељима) 

Одељењске старешине 
психолог 
педагог 

током 
године 

Пружање помоћи ученицима у 
решавању индивидуалних проблема 
или проблема са другима и индивиду- 
ално-саветодавни рад са ученицима 
који имају проблеме у понашању 

Одељењске старешине 
психолог 
педагог 

током 
године 

Појачан индивидуални васпитни рад 
са починиоцима насиља и са жртвама 
насиља 

Одељењске старешине 
психолог 
педагог 

по 
потреби 

Организација и реализација спортских 
активности "Спортом против насиља" 

наставници физичког 
 васпитања и учитељи 

током 
године 

Организација школског литерарног и 
ликовног конкурса на тему: "Школа без 
насиља" 

наставници српског језика и 
ликовне културе 

III 

Анкетирање ученика о учесталости и врстама 
насилничког понашања 

задужени наставници и 
координатори; ПП служба 

IV 

Интервентне активности: 
1. спровођење процедура и поступака 
реаговања у ситуацијама насиља 
2.примена адекватних мера за сузбија- 
ње или ублажавање учињеног 
насиља. 
3.укључивање родитеља у решавање 
проблема. 
4.сарадња са локалном заједницом. 

Тим за превенцију од 
насиља; 
директор; 
одељењске старешине и 
остали актери 

по 
потреби 

Евалуација програма на основу 
документације и евентуалне измене у 
програму 

Тим за превенцију 
од насиља 

III, VI 
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Стручно усавршавање наставника 

 

Стално стручно усавршавање наставника остварује се: 

1. Извођењем угледних часова,  

2. Излагањем на састанцима стручних органа и тела који се односи на савладан програм 

стручног усавршавања, 

3. Активностима које се спроводе по акредитованим програмима, 

4. Остваривањем пројекта образовно васпитног карактера у школи, 

5. Активностима које предузима Министарство, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

6. Активностима које остварају високо школске установе на основу акредитованих програма у 

оквиру целоживотног учења, 

7. Активностима које предузима наставник у складу са личним планом професионалног 

развоја. 

  

 

Планирани акредитовани семинари које ће похађати наставници: 

 

1. Биологија 

 

1) бр.472 К3 ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ И ВАСПИТНИХ САДРЖАЈА НА 

ИНТЕРАКТИВАН НАЧИН-Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд (8 

бодова)  

2) бр. 587 К1 МАГИЧНА МОЋ ВОДЕ- удружење за промоцију. Усавршавање и развој образовања ,,Нови 

Логос,, Београд (8 бодова) 

3) Зимски сусрети 

4) бр.284 К2 ДИСЛЕКСИЈЕ И ДИСГРАФИЈЕ- ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОГ ОБРАЗОВАЊА-центар за стручно 

усавршавање Кикинда (8 бодова)  

              

2. Физика и ТИО 

 

1) Модели комуникације онлајн одељења, бр. 240, К4-24 бода, Горан Станојевић  

2) Електронска школа 1-креирање курсева за учење на даљину путем интернета, бр. 359, К2-24 бода  

 

3. Српски језик 

 

1) Казивање уметничког текста, К1-2, 1 дан, 8 бодова 

2) Републички зимски семинар, Друштво за  српски језик и књижевност Србије –К1-6  3 дана, 18 бодова 
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4. Математика 

 

1) Државни семинар друштва математичара Србије, кат. бр.  250, К1-1 (2 дана, 14 бодова) 

2) Електронске комуникације у унапређењу наставе-m-learning, кат. бр.  225, К2-1 (3 дана, 24 бода) 

 

5. Дефектолози 

 

1)  Стручни семинар ,, Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма“ , кат. бр.  325, 

К3-8 (1 дан, 8 бодова) 

       

 6. Грађанско васпитање 

 

1) Подршка настави Грађанског васпитања у средњим школама и другом циклусу основних школа   кат. бр.  

904, К1-1 (3 дана, 22 бода) 

  

7. Разредна настава 

 

1) Стручно-научни скуп са међународним учешћем ,,Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са 

сметњама у развоју“, место реализације Београд, два дана 

2) Учешће на Данима дефектолога Србије са међународним учешћем, два дана 

3) Стручни скуп -Зимски сусрети учитеља Србије ,место  реализације Београд , један дан 

4) Семинар ,, НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања“ кат бр 875, П2, К3, 20 

бодова 

5) Семинар:  ,,Родитељ-пријатељ и сарадник“, Друштво психолога Србије, К4, П9, један дан- 8 бодова  

6) Учешће на Конгресу са међународним учешћем, Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне 

струке-DEAPS, два дана, место  реализације одређује организатор  

7) стручни скуп -Сабор учитеља Србије , место реализације Београд, два дана  

 

Учешће на стручним скуповима, конгресима, округлим столовима, трибинама, конференцијама ...  

 

8. Музичка култура 

 

1 ) Музичка кутура-иновативно креативне активности са тежиштем на дечје музичко стваралаштво, кат. бр. 

732, К1-1  (1 дан, 8 бодова) 

2) Музичка култура и модерне технологије, кат. бр. 759, К2-1  (2 дана, 16 бодова) 

3) Музичке игре као део одрастања и учења   кат. бр. 770, К3-1  (1 дан, 8 бодова) 

 

9. Ликовна култура 

 

1) Иновативни приступ планирању,реализацији и евалуацији активности у процесу ликовног васпитања и 

образовања, кат. бр.754, К2-1, (1 дан, 8 бодова) 

2) Савремени уџбеник,радни листови и приручник ликовне културе-дидактичко-методички  аспекти     кат. 

бр.762, К2-2, (1 дан, 8 бодова) 

3) Савремени методички приступ  дечјем ликовном стваралаштву, кат. бр.776, К3-1, (1 дан, 8 бодова) 

4) Позориште сенки, кат. бр.780, К4-1, (1 дан, 8 бодова) 

5) Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност, кат. бр.722  К1-2, (2 дана, 16 бодова) 

6) Луткарство у настави и ваннаставним активностима , кат. бр.728  К1-1, (3 дана, 24 бода) 
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10. Хемија 

 

1) бр.899 К1ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ- смернице за квалитетну наставу Клет друштво за развој 

образовања, Београд (8 бодова) 

2) бр. 587 К1 МАГИЧНА МОЋ ВОДЕ- удужење за промоцију. Усавршавање и развој образовања,,Нови 

Логос,, Београд (8 бодова) 

3) бр.582 К1 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ПРАКТИЧНИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ САДРЖАЈИ У 

НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА- БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА- центар за стручно усавршавање 

Кикинда(8 бодова) 

 

11. Страни  језици 

 

1) 709- Примена Moodle платформе у настави страног језика (К2), 8 бодова  

2) 708 -Педагошка радионица наставника француског језика(К2), 24 бода  

3)Унапређивање професионалних компентенција и организације наставе;годишњи семинар за наставнике 

руског језика - семинар 697 (К1 П1)  

4) Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељима - семинар 67 (К3 

П9)  

5) 687 – Ка бољем разумевању 6 (К1), 8 бодова 

6) 693 – Примена СLIL процедуре у настави страних језика (К1), 8 бодова 

7) 694 – Пројектна настава – корак даље у настави енглеског језика (К1), 8 бодова 

8) 703 – Дигитално доба- новине у настави страних језика (К2), 8 бодова 

9) 287 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план 16 бодова  

10) 324 Превентивно корективан рад са ученицима са сметњама у развоју 16 бодова  

11) Одобрени програми стручног усавршавања (обука): 690 - Метода учења по станицама у настави 

немачког језика (К1) 

12) Одобрени програми стручног усавршавања (обука): 691 –  Мотивација – могућа мисија (К1)  

13) Одобрени програми стручног усавршавања (обука): 695 - Развијање интеркултурне комуникативне 

компетенције (К1)  

14) 132 – Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника (К4), 16 бодова  

 

12. Историја и географија 

 

1) „Велике годишњице у српској историји – истраживања и дилеме у историографији и настави историје“ , 

кат. бр.142,  К1-1, (1 дан, 8 бодова)  

2) „Имплементација стандарда у настави историје“ , кат. бр.144,  К1-1, (1 дан, 8 бодова) 

3) Како се заштитити од природних непогода“ К1, (16 бодова) 

 

13. Физичко васпитање 

 

1) Школа игара-увод у спорт, кат. бр.804,  К1-1, (1 дан, 8 бодова)  

2) Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности учеика у функцији циља и задатка наставе 

физичког васпитања кат. бр.807,  К3-3, (2 дана, 12 бодова)  

 

14. Веронаука 

 

1) Примена драмских и драматизованих текстова у настави веронауке у основним школама                                                  

кат. бр. 867, К2-1 (2 дана, 16 бодова) 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

септембар  

Школа Предавање-Љубави српских писаца 
Наташа 

Војиновић 
  

Школа Предавање: ”Забавна математика” 
Александар 

Вељовић 
  

Топчидерски 

парк 

Часови у природи-корелација историје, географије, 

биологије и тио - Угледни час „Заштита од загађења 

вода“, ученици Ц2 и кућне наставе 

Милица Ђајић 

  

Јован Гајић 

Рада Гаврић 

Вера 

Глигоријевић 

Топчидерски 

парк 
Предавање– Арчибалд Рајс 

Јадранка 

Вељовић 
  

Топчидерски 

парк 
Спортске активности-излет у природи 

Зоран Ђукић 

Мусуровић 

Раденко 
  

 Церебрала 1 
Угледни час: “Карактеристике новог века 

” (корелација: историја и географија) 
 Јован Гајић 

Предметни 

наставници 

 Онкологија Предавање: Оштећење озонског омотача 

Вера 

Глигоријевић 

 Слађана 

Стаменовић 

Снежана 

Милановић 

Школа 
Предавање ,,Уџбеници за физичко васпитање, 

разредна настава“ 

Снежана 

Милановић 

Радмила 

Пјешчић 

Церебрала2 Угледни час: ,,Школа“ Драган Лукић, српски језик  
Мила 

Трифуновић 

Андријана 

Зорић  

Церебрала2 Угледни час: ,,Увод у двоцифрене бројеве“  
Андријана 

Зорић  

Мила 

Трифуновић 

Школа Презентација књиге: '' 200 Логопедских игара'' 

Јелена Илић 

Снежана 

Ковачевић 

Сви чланови 

већа 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

октобар  

Школа Предавање-Фразеологизми 
Наташа 

Војиновић 

Стручно веће 

страних 

језика 

Школа Предавање: Фразеологизми у настави 3 

Тијана 

Радисављевић 

Ана Црногорац 

Наташа 

Стојичић  Маја 

Стјепановић 

  

Школа Предавање: “Интерактивна табла у настави” Ана Марковић 
Александар 

Вељовић 

Школа Предавање: “Како се прави Google сајт” 
Александар 

Вељовић 
  

 Школа Предавање „Загађење буком“ 
Силвија 

Дубљевић 
  

  

Калемегдан 

Угледни часови-амбијентална настава: “Историјска 

географија Калемегдана” (корелација: историја и 

географија) 

Чланови 

Стручног већа 

историје и 

географије 

  

Церебрала1 Угледни час-Врсте независних реченица (по ИОП-у) 
Јелена 

Ковачевић 
  

Церебрала 1 Угледни час - " Halloween" 
Миланка 

Јорговић 
  

Кућна 

настава 
Угледни час-Поп музика 

Милица 

Дујаковић 

Вида Гусић 
  

Школа Предавање,, НTЦ  систем учења путем  асоцијација“ Татјана Грумић  

Нови 

Београд 
,,Мерење и јединице мере“ 

Оливера 

Максимовски 

Бранкица 

Вујинић 

Школа Презентација књиге: '' Бити другачији'' 
Сунчица Јелић  

Марина Бојанић  

Сви чланови 

већа 

Школа 
Угледни час : 

Дан здраве исхране, дан хлеба  

Јасмина 

Миланов 

Јелена 

Арсовић  

Сви чланови 

већа 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

новембар   

Школа Предавање-Бранко Ћопић у години јубилеја 
Наташа 

Војиновић 
  

Школа 
Презентација сајта 

"Agenda Web" 
Тијана 

Радисављевић 
  

Школа Предавање "Припрема за час" 
Маја 

Стјепановић 

Наташа 

Стојичић 

Школа Предавање „Оригами примена у настави-2“ 
Силвија 

Дубљевић 
  

Земун Угледни час-Поређење придева Зоран Ћирић   

Земун Угледни час „Хабл“ Бранко Илић   

Пунктови 

школе 

"Међународни дани науке и технике" - тематско 

планирање наставе/ интердисциплинарни приступ - 

угледни часови 

Огњен Ешпек 

Ана Црногорац 

Наташа 

Стојичић 

  

Нови Београд 

 Угледни час- корелација математике (нижих и 

виших разреда), хемије, ликовне културе и физике -  

„Мерење физичких величина и њихових мерних 

јединица“-Међународни дани науке 

Бранкица Вујнић 

Оливера 

Максимовска 

Слађана 

Стаменовић 

Снежана Илић 

Милица Ђајић 

 

Нови Београд 
Угледни час у оквиру тематске недеље: 

“Демонстрација атрактивних хемијских огледа” 
Слађана 

Стаменовић 

Верица 

Симоновић 

Рехабилитација 
Угледни час - "Thanksgiving day" 

(ученици млађих разреда) 
Милица 

Дујаковић 

Тијана 

Радисављевић 

Бањица Угледни час-,,Стеван Христић-Охридска легенда” Вида Гусић Tатјана Рајић 

Бањица 
Угледни час-,,Линија као средство ѕа стварање 

различитих ликовних својстава површина” 
Tатјана Рајић Вида Гусић 

Школа Предавање ,, Писмено оцењивање“ 
Љиљана 

Ловреновић  
 

Церебрала 1 
Угледни час:  

,,Декупаж“, ликовна секција 
Љиљана 

Станојевић 

Андријана 

Зорић 

Школа 
Презентација књиге:  

'' Третман покретом '', С. Бојанин  

Снежана 

Ковачевић  

Сви чланови 

већа 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

децембар 

   

  

Школа 

Предавање: Голгота Србије” (стогодишњица 

прелаза преко Албаније ) 

(корелација: историја и географија) 

Силвана 

Цветић, 

Наташа 

Војиновић, 

Јован Гајић 

  

Предметни 

наставници 

Школа Предавање-Албанска голгота у књижевности 
Наташа 

Војиновић 

Силвана 

Цветић 

Рехабилитација Угледни час-,,Албанска голгота” 

Силвана Цветић 

Ирена Мартић 

Наташа 

Војиновић 

  

Рехабилитација 
Математички квиз-корелација 

математике ,географије 
Биљана Узелац   

Рехабилитација Угледни час - "Нова година" 
Маја 

Стјепановић 

Наташа 

Стојичић 

Бањица Угледни час „Проводници и изолатори“. Бранко Илић   

Церебрала 1 Угледни час: Фотосинтеза Маја Бајагић Драгана Васић 

Церебрала 1 Угледни час: Eлектронски омотач 
Верица 

Симоновић 

Слађана 

Стаменовић 

Церебрала 1 Угледни час „Новогодишњи украси“. 

Татјана Рајић 

Силвија 

Дубљевић 
 

Ц1, Ц2, Бањица, 

Земун, НБ и 

кућна настава 

Угледни час „Израда новогодишњих украса“. 

Чланови 

Стручног већа  

физике и тио 
  

Нови Београд 
Угледни час :“Запремина неких геометријских 

тела“ 

Бранкица 

Вујнић 

Биљана 

Узелац 

Кућна настава Угледни час на тему Божића 
Александра 

Пејић 
  

Нови Београд Угледни час: ,,Зима“, ликовна секција 
Светлана 

Атељевић 

Драгана 

Максимовић 

Снежана Илић 

Оливера 

Максимовски 

Земун  
Угледни час: ,,Новогодишњи украси“, ликовна 

секција  

Радмила 

Пјешчић  

Биљана 

Дробњак 

Школа Предавање: ''Активности уз помоћ коња''  

Јелена 

Арсовић  

Кристина 

Брајтигам  

Сви чланови 

већа 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

јануар 

   

Земун Предавање-Лик и дело Светог Саве и израда паноа Зоран Ћирић  

Школа Предавање ,,Монтесори педагогија“ 
Весна 

Шћепановић 
 

фебруар 
    

Нови Београд Угледни час-Интерпункција у сложеној реченици 
Кристина 

Пантелић 
 

Школа 
Предавање / презентација " По коме се зове твоја 

школа" 
Ана Црногорац  

Пункт школе 

или кућна 

настава 

Угледни час на тему "Бајке браће Грим" 
Наташа 

Стојичић 
 

Кућна настава 
Угледни час – “New York: The Big Apple” 

(старији разреди) 
Огњен Ешпек  

Школа Предавање-,,Васпитање путем уметности” Ирена Крешић 

Чланови 

Стручног 

већа 

Бањица Угледни час-,,Међународни дан жена” 
Ирена Крешић 

  
 

Школа Предавање: ''Монтесори  материјали '' 
Анета Роквић 

Марина Бојанић 

Сви чланови 

већа 

  

Школа Предавање ,, Превенција поремећаја понашањa“ Биљана Узелац  

Школа Предавање- Певани песници романтизма 
Наташа 

Војиновић 

Предметни 

наставници 

музичке 

културе 

март 

Рехабилитација Угледни час-Певани песници романтизма 
Наташа 

Војиновић 

Корелација са 

музичком 

културом  

Неурологија  Угледни час-Мотив моста у делима Иве Андрића  
Ивана 

Ковачевић 
 

Рехабилитација Угледни час -" Harry Potter vs. The Lord of the Rings" 
Тијана 

Радисављевић 
 

Нови Београд Угледни час  на тему Дан жена - "Клара Цеткин" 
Миланка 

Јорговић 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

март 

   

Рехабилитација 
Предавање и Угледни час,,Певани песници 

романтизма” 

Наташа 

Војиновић 

Ирена Мартић 

 

Пунктови Часови тематског планирања на тему-Вода Сви наставници  

Неурологија 
Угледни час: ”Геометријски облици”.– корелација 

математике и ликовне културе 

Далиборка 

Ђурић 

Марко 

Кошчица 

Школа 
Предавање: “Рим у доба царства” 

(корелација: историја, књижевност) 

 

Силвана Цветић 

 

Јован Гајић  

Рехабилитација 
Угледни час „Климатске промене и загађење“, 

корелација биологије, хемије и физике. 

Силвија 

Дубљевић 

Драгана Васић 

Верица 

Симоновић 

УДК 

Угледни часови-корелација математике и физике –

„Примена Омовог закона. Редна и паралелна веза 

отпорника“ 

Милица Ђајић 
Марко 

Кошчица 

Рехабилитација 
Угледни час: “Климатске промене”  

 корелација физика-хемија-биологија 

Силвија 

Дубљевић 

Верица 

Симоновић 

Драгана Васић 

Предметни 

наставници  

Кућна настава

(Ана 

Стоиљковић) 

Угледни час: „ Значај воде за живи свет“ 

корелација биологија-хемија 

Вера 

Глигоријевић 

Слађана 

Стаменовић  

Предметни 

наставници  

Школа  
Огледни час :”Приказивање статистичких података-

математика и информатика”  

Александар 

Вељовић 
 

Неурологија 
Угледни час: ”Геометријски облици”.– корелација 

математике и ликовне културе 
Марко Кошчица 

Далиборка 

Ђурић 

УДК  
Угледни часови-корелација математике и физике – 

Угледни час “Сабирање разломака” - утврђивање  
Maрко Кошчица 

Милица 

Ћајић 

Бањица Угледни час: ,,Вода“, СОН Драгана Мимић  

Рехабилитација Угледни час: ,,Честитке за 8.март“, ликовна култура 
Светлана 

Петровић 

Љиљана 

Станојевић 

Нови Београд Угледни час: ,,Маска-колаж“, ликовна секција  
Драгана 

Максимовић 

Светлана 

Атељевић 

Снежана Илић 

Оливера 

Максимовски  

Школа 
Предавање: ''Развој говора и језика  код ученика који 

не говоре ''  
Тијана Бурчул 

Сви чланови 

већа 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

април 
    

Школа Предавање-Приказ књиге 
Наташа 

Војиновић 
 

Бањица Угледни час -Основна правописна правила 
Драгана 

Блануша 
 

Школа Презентација Klett-ових граматика 
Милица 

Дујаковић 
 

Пункт школе 

или кућна 

настава 

Угледни час на тему "Немачки писци" 
Наташа 

Стојичић 
 

Бањица Предавање-,,Маратон” 

Зоран Ђукић 

Раденко 

Мусуровић 
 

Кућна настава Угледни час-,,Орнамент” Снежана Илић  

Топчидерски 

парк,  

Милошев конак 

Угледни часови-амбијентална настава: “Србија у 

време Обреновића”  (корелација: историја и 

географија, физика, биологија)  

 

Предметни 

наставници 

 

Кућна настава 

Угледни час „Експедиција спуштања на Месец и 

друге планете сунчевог система. Планете сунчевог 

система“ 

Нинослав 

Матијевић 
 

Рехабилитација  Угледни час:  „Дисекција“  Драгана Васић Маја Бајагић 

Бањица  Огледни час : Kвиз-” Разломци”  Ана Марковић  

Церебрала1 Угледни час :“Oбим круга”  Биљана Узелац  

Бањица Угледни  час-Тесла у књижевности 
Јадранка 

Вељовић 
 

мај 

Пунктови 

школе 

"Светски дан цвећа и природе" - тематско 

планирање наставе / интердисциплинарни приступ - 

угледни часови 

Маја 

Стјепановић 

Ана Црногорац 

Огњен Ешпек 

Наташа 

Стојичић 

 

Нови Београд Угледни час - "Енглеска у доба Краљице Викторије" 
Миланка 

Јорговић 
 

Рехабилитација Угледни час-,,Слике са изложбе-Модест Мусоргски” 
Татјана Рајић 

Ирена Мартић 
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Стручна већа организоваће следећа предавања, угледне и огледне часове: 

  
место садржај носилац сарадници 

мај 
    

Бањица 
Тематско планирање-Обрада песме ”Чежња за 

пролећем” 
Вида Гусић  

Рехабилитација Угледни час-,,Спортски дан” 

Наставици 

физичког 

васпитања 
 

Школа Приказ књиге “Невољни ратници” Јован Гајић 
Предметни 

наставници 

Кућна настава 
Угледни час „Развој теорије о атому (честици 

супстанце). Недељивост честица“ 

Нинослав 

Матијевић 
 

УДК 
Угледни час у оквиру тематске недеље -дани цвећа и 

природе: „Цвет“ 

Вера 

Глигоријевић 

Драгана 

Крстић 

Нови Београд  

Угледни час у оквиру тематске недеље -дани цвећа и 

природе: „Израда слика за пано од пресованог 

цвећа“ 

Маја Бајагић 
Оливера 

Максимовски  

Школа 
Предавање ,,Стручно усавршавање-питања и 

одговори“ 

Блажена 

Маринковић 
 

УДК Угледни час ,, Ансамблаж-птице“, ликовна култура Соња Јањић Светлана Грба 

УДК Угледни час ,, Разломци“, математика 
Драгана 

Крстић 
 

Бањица 
 Угледни час: ,,Стефан Немања-стварање нове 

државе“, ПД 

Гордана 

Вајагић 
 

Бањица  Угледни час: ,,Пролећна песма“, музичка култура 
Оливера 

Пјевовић  

Оливера 

Максимовски  

Дедиње Огледни час за 7. разред: ”Обим круга и број пи” 
Александар 

Вељовић 
 

Звечанска  Угледни час: Светски дан цвећа и природе  

Анета Роквић 

Марина Бојанић 

Кристина 

Брајтигам  

Сви чланови 

већа 

Школа Угледни час: Светски дан цвећа и природе  
Ранитовић 

Јелена  
 

УДК Угледни час: ,, Лето“, ликовна култура  Светлана Грба Соња Јањић 

јун 

Церебрала 2 Угледни час ,,Стари занати“, Народна традиција  
Мила  

Трифуновић 
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ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење остваривања Годишњег плана рада школе вршиће се систематски и према утврђеном 

програму појединих већа, Тима за самовредновање и вредновање рада школе и школског одбора. За овај 

посао одговорни су, у складу са општим актима школе и законом, предметни наставници, руководиоци 

већа и тимова, стручни сарадници, Педагошки колегијум, Наставничко веће и директор школе. 

О свим облицима непосредног рада са ученицима подаци се уносе у Дневник рада, за чије уредно 

вођење непосредно је одговоран разредни старешина. О раду секција, слободних активности ученика води 

се евиденција у Дневник осталих облика образовно-васпитног рада, који се на крају школске године 

предају директору, за шта су одговорни наставници који воде секције. 

О раду стручних већа, школског одбора, Савета родитења, као и Наставничког већа евиденција се 

води у књигама - свескама записника које се чувају у школи. 

Директор школе, на састанку Педагошког колегијума, сваког месеца врши анализу остварености 

Годишњег плана рада за протекли месец и организује извршење задатака за текући месец. 

Два пута годишње врши се анализа остварења плана и утврђују задаци, док се извршење 

наставног плана и програма анализира на састанцима стручних већа као и на састанцима наставничког 

већа, према програму њиховог рада. 

Школски одбор, према плану, прати извршење годишњег плана рада, а два пута годишње и кроз 

анализу коју подноси директор школе. 

 

 

 директор Школе Председник Школског одбора 

 мр Зоран Алексић            Драгана Крстић 
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УЧЕНИЦИ У КУЋНОЈ НАСТАВИ - ШКОЛСКА 2015/16. 

1. 
2. 

Мандић Урош 
Савковић Лазар 

I 
I 

ИОП 
ИОП 

Булевар ослобођења 168/33, Бањица 
Јурија Гагарина 40/12,Н.Београд 

064/250-4297 
2155-770,065/2155-770 

3. 
4. 
5. 
6. 

Костолић Урош 
Мујчиновић Златан 
Симовић Елена 
Осман Давид/Раман 

II 
II 
II 
II 

ИОП 
ИОП 
  
  

Милоја Богдановића 2, Лазаревац 
Драгице Кончар 10/55,Браће Јерковић 
Војводе Бране 57, Звездара 
Доситејева 44, Дорћол /приз./ 

060/559-8229 
2496-726,065/285-1747 
060/055-7700,065/84-5555 
069/552-3695, 2635-210 

7. 
8. 
9. 

Мартић Анђела 
Копили Селмир 
Чупић Милош 

III 
III 
III 

ИОП 
ИОП 
ИОП 

Добривоја Божића бб, Овча 
Дом Ј. Ј.ЗМАЈ, Браће Јерковића, 119 
Бранка Момирова 19а, Крњача 

060/3301-585,065/2301-585 
2461-867 
062/842-6067,062/201-601 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Веселиновић Мила 
Гавриловић Теодора 
Михајловић Ђорђе 
Станковић Чедомир 
Јовановић Драгослав 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

ИОП 
ИОП 
ИОП 
иоп/м 
ИОП 

Гвоздићева 21/ V/20, Звездара 
Влашићка12/ II/21, Палилула 
Добривоја Михајловића, Гроцка 
"Дринка Павловић",Косте Главинића 14 
Милеве Марић-Ајнштајн 4 /III/27 

2419-108,064/672-0293 
2979-321,065/209-39-10 
062/875-9468 
2651- 987 
612-8934,064/1361-868 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Станишић Анђела 
Јанковић Лука 
Демировић Виктор 
Филиповић Стефан 
Касуми Назмија 
Костадиновић Кристина 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

  
  
ИОП 
ИОП 
ИОП 
ИОП 

Мостарска 3/3, Земун 
Новоградска 12, Земун 
Игора Васиљева 33б, Крњача 
Видиковачки венац 17/79 
Силуанова 4, Сремчица 
Јакова Игњатовића 64, Вождовац 

2191-165 
2197-138,064/2864-701 
063/70-900-19 
800-1773, 064/2691-094 
061/5511-451,061/3160-595 
2892-383,065/661-3947 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Богосављевић Бојана 
Јевтић Александра 
Станојевић Милица 
Рајачић Милица 
Милошевић Лука 
Оторан Алекса 

VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 

иоп/м 
  
ИОП 
ИОП 
ИОП 
ИОП 

Проте Ђурића 10, Звездара 
Стевана Христића 3/а 
Чеде Златановића 14а, Железник 
Исмета Мујазиновића 17,Н.Београд 
Петра Зрињског 6, Земун 
Индире Ганди ½, Браће Јерковић 

2863-385,065/2773-313 
299-3527,060/341-4334 
2571-716, 064/492-7413 
317-6878,065/5319-126 
2199-111,064/9666-945 
061/1364-913 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Ивановић Филип 
Јушковић Андрија 
Кангетхе Душан/Ашић 
Лазовић Петар 
Павловић Дејан 
Младеновић Викторија 
Вучинић Владимир 
Ћировић Иван 
Вујичић Александра 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

ИОП 
  
  
  
  
иоп/вп 
лмз 
лмз 
лмз 

Дољанска 10, Сремчица 
Јакова Галуса 56, Јајинци 
Агостина Нета 74/ V, Нови Београд 
Живка Настића Бабе 5/8, Жарково 
"Дринка Павловић",Косте Главинића 14 
Александра Аце Спасића 99/ц, Барич 
Ливадска 31, Ковачевац, Младеновац 
Нишка 11/ I, Борча 
Маршала Тита 6, Сланци, Палилула 

2772-077,064/271-3492 
3940-956,065/8039-033 
064/448-5768,060/4485-766 
2391-077,062/471-794 
2651- 987 
069/2909-073 
8213-855,063/8837-354 
063/7373-422 
299-4474 

      36. 
      37. 
      38. 
      39. 
      40. 
      41. 
      42. 
  
      43. 
      44. 

Криeзи Александар 
Садовић Алиса 
Љујић Данило 
Аврамовић Александра 
Стоиљковић Ана 
Живковић Јасна 
Мицковић Благојевић 

Огњен 
Јокић Теодора 
Бојић Филип 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
 VIII 

 

VIII 
VIII 

иоп/м 
  
  
  
  
  
тиф 
лмз 
лмз 
лмз 

Бранка Радичевића 12, Железник 
Панчевачки пут 77, Крњача 
Патриса Лумумбе 33, Карабурма 
Цветанова ћуприја 103д,Вел. мокри луг 
Исмета Мујазиновића 4/18 
Боривоја Стевановића 35, Медаковић 
 Стевљана Филиповића 49/1, Железник 
 

Торањска 15,Ковачевац,Младеновац 
Саве Грујића 24, Дедиње 

2572-110 
331-9751, 064/2293-401 
2972-993,063/703-0075 
064/291-2084 
317-2685,064/5510-861 
064/129-4417,062/562-911 
  
576-912, 064/393-8699 
061/6149-365 
062/841-3738 


