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1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА* ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 
ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

*план и програм рада одељењског старешине ће се прилагођавати конкретним 

ситуацијама и проблемима како се буду јављали у одељењу. 

 

Разред: први 

 

Време 

реализације 

Активности / план и програм 

рада 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 2
0
1

5
. 

           -Упознавање ученика са 

предметима,         предметним 

наставницима, календаром и 

начином рада у школској 

2015/2016. години 

Час ОС 

(одељењског 

старешине) 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

 

           -Набављање уџбеника, 

избор чланова одељењске 

заједнице и представника Ђачког 

парламента 

 

Час ОС 
Одељењски 

старешина, ученици  

           -Родитељски састанак 

(тема:  

             Упознавање родитеља са 

предметима,         предметним 

наставницима, календаром и 

начином рада у школској 

2015/2016. години) 

Родитељски 

састанак 

Родитељи и 

одељењски 

старешина 

           -Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 

О
к

т
о
б
а
р

 2
0
1

5
. 

- Разговор о правима и обавезама 

ученика, упознавање ученика са 

Правилником о изрицању 

васпитно-дисциплинских мера и 

обавезама дежурног ученика 

Час ОС Одељењски 

старешина, ученици 

- Разговор са ученицима о начину 

учења и мерама за побољшање 

успеха 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици, педагог 

школе 

- Анализа изостанака и владања Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима, 

индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи, педагог 

      -     Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 
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Н
о
в

ем
б
а
р

 2
0
1

5
. 

-    Анализа успеха и владања на 

      крају 1. класификационог 

периода   

  

Час ОС Одељењски 

старешина, ученици 

- Родитељски састанак (тема: успех 

и владање на крају 1 

класификационог периода, 

васпитно-дисциплинске мере) 

 

Родитељски 

састанак 

Родитељи и ОС 

-    Проблеми понашања, разговор 

о штетности дувана, алкохола и 

наркотика 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, родитељи 

- Рад на педагошкој документацији Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 2
0
1

5
. 

- Разговор са ученицима који 

показују слаб успех и како им 

помоћи  

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

 

 

      - Индивидуални разговори са   

ученицима који имају породичне, 

социјалне, материјалне или 

здравствене проблеме 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

 

 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

 

 

 

      -  Разговор о систему 

моралних вредности младих – 

моралне норме 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

 

      

      -  Рад на педагошкој 

документацији 

 

 

 

Индивидуални 

рад ОС 

 

Одељењски 

старешина 

Ј
а
н

у
а
р

 

2
0
1
6
. 

- Анализа мера за побољшање 

успеха ученика (технике учења) 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, ученици 
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      -   Анализа успеха ученика на 

крају првог 

          полугодишта   

 

              

Час ОС Одељењски 

старешина, ученици 

 

- Подела ђачких књижица 

 
Час ОС 

Одељењски 

старешина,ученици,  

 

ф
еб

р
у
а
р

 2
0
1

6
. 

- Мере за интензивирање допунске 

наставе 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, ученици 

- Анализа изостанака и понашања 

ученика 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

 

Одељењски 

старешина, 

ученици, родитељи 

М
а
р

т
  
2
0
1
6
 .
 

- Анализа изостанака и дисциплине 

у одељењу, сарадња са школским 

педагогом 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици,педагог 

 

 

- Анализа учешћа ученика у раду 

Ђачког парламента 

 

 

Час ОС 

 

 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

 

- Анализа успеха ученика и мере за 

побољшање успеха ученика 

 

 

Час ОС 

 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

- Рад на педагошкој документацији 

 

 

 

Индивидуални 

рад ОС 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

А
п

р
и

л
  
2
0
1
6
. 

- Родитељски састанак Родитељски 

састанак  

Родитељи и ОС 

- Анализа успеха и дисциплине на 

3.                      класификационом 

периоду и мере за побољшање 

резултата 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, ученици 

- Мере за интензивирање допунске 

наставе, сарадња са родитељима 

ради побољшања успеха ученика 

Час ОС,  

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, родитељи 
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Решавање других питања и активности у току школске 2015/2016. године. 

 

 

- Рад на педагошкој документацији  

 

Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

М
а
ј 

 2
0
1
6
. 

-   Разговор о проблемима 

ученика у школи и ван ње 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, родитељи 

-           - Разговор о предностима и 

манама      Интернета, заштити од 

злоупотребе Интернета 

-  

Час ОС Одељењски 

старешина, ученици 

- Рад на педагошкој документацији Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 

 

Ј
у
н

  
2
0
1
6
. 

- Анализа успеха ученика пред крај 

школске године 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

 ученици 

- Организовање поправних испита Час ОС Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

 

- Подела сведочанстава и ђачких 

књижица, упис ученика у наредни 

разред 

Индивидуални 

рад ОС и рад 

ОС са 

ученицима 

 

Одељењски 

старешина, ученици 

- Рад на педагошкој документацији 

 

 

Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 

 

А
в

г
у
ст

 2
0
1
6
. 

- Анализа успеха на крају школске 

године 

 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

седница 

одељењског већа, 

ученици 

- Подела сведочанстава за ученике 

који су полагали поправне испите 

Час ОС Одељењски 

старешина, ученици 

- Рад на педагошкој документацији 

 

 

 

Индивидуални 

рад ОС 

Одељењски 

старешина 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА* ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ  

 

*план и програм рада одељењског старешине ће се прилагођавати конкретним 

ситуацијама и проблемима како се буду јављали у одељењу. 

 

Време 

реализације 

Активности / план и програм 

рада 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 2
0
1

5
. 

           -Упознавање ученика са 

предметима,         предметним 

наставницима, календаром и 

начином рада у школској 

2015/2016. години 

Час ОС 

(одељењског 

старешине) 

 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

           -Набављање уџбеника, 

избор чланова одељењске 

заједнице и представника Ђачког 

парламента 

Час ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици  

           -Родитељски састанак (тема: 

Упознавање родитеља са 

предметима,         предметним 

наставницима, календаром и 

начином рада у школској 

2015/2016. години, избор родитеља 

за члана Савета родитеља) 

Родитељски 

састанак 

Родитељи и 

одељењски 

старешина 

           -Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

О
к

т
о
б
а

р
 2

0
1

5
. 

- Разговор о правима и 

обавезама ученика, упознавање 

ученика са Правилником о 

изрицању васпитно-дисциплинских 

мера и обавезама дежурног ученика 

- Осигурање ученика 

Час ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Разговор са ученицима о 

начину учења и мерама за 

побољшање успеха, Анализа 

изостанака и владања 

Час ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

педагог школе 

- Разговор о међусобним 

односима ученика у одељењу 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима, 

индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

      -     Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 
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Н
о
в

ем
б
а
р

 2
0
1

5
. 

-    Проблеми понашања, разговор 

о штетности дувана, алкохола и 

наркотика 

-    Анализа успеха и владања на 

крају 1. класификационог периода     

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 

-    Разматрање односа ученика 

према раду и учењу 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Родитељи и 

ОС 

-    Родитељски састанак (тема: 

успех и владање на крају 1 

класификационог периода, 

васпитно-дисциплинске мере) 

Родитељски 

састанак 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

- Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 2
0
1

5
. 

-  Анализа изостанака и 

дисциплине у  разреду      

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Анализа изостанака и 

дисциплине 

- Анализа активости ученика 

у Ђачком парламенту, редовност 

похађања допунске и додатне 

наставе 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

- - Индивидуални разговори 

са   ученицима који имају 

породичне, социјалне, материјалне 

или здравствене проблеме 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

Ј
а
н

у
а
р

 2
0
1

6
. 

- Анализа мера за 

побољшање успеха ученика 

(технике учења) 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Разговор са ученицима који 

показују слаб успех и како им 

помоћи  

       

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

- Подела ђачких књижица Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Ф
еб

р
у
а
р

 2
0
1

6
. 

- Анализа учешћа ученика у 

спортским, културним и другим 

активностима 

 

        Час ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици  

- Сарадња са педагогом 

школе у циљу решавања насталих 

проблема (уколико настану 

проблеми)  

Индивидуални 

разговори 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

педагог школе  

- Анализа изостанака и 

дисциплине у одељењу, сарадња са 

школским педагогом 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

- Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

М
а
р

т
 2

0
1
6
. 

- Праћење евентуалних 

проблема у одељењу, разговор о 

њима, предузимање неопходних 

мера 

- Разговор са ученицима који 

показују слаб успех 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

- Мере за интензивирање 

допунске наставе 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Анализа изостанака и 

понашања ученика 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

- Рад на педагошкој 

документацији 

 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

А
п

р
и

л
 2

0
1

6
. 

- Мере за интензивирање 

допунске наставе, сарадња са 

родитељима ради побољшања 

успеха ученика 

Час ОС,  

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

- Анализа успеха и 

дисциплине на 3. класификационом 

периоду и мере за побољшање 

резултата 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Родитељски састанак Родитељски 

састанак  

Родитељи и 

ОС 

- Рад на педагошкој 

документацији  

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 
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М
а
ј 

2
0
1

6
. 

- Анализа успеха и владања 

ученика пред крај школске године, 

мере за побољшање успеха и 

смањење изостанака 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 

-   Разговор о проблемима ученика 

у школи и ван ње 

 

Час ОС, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

- Разговор о предностима и 

манама Интернета, заштити од 

злоупотребе Интернета 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 

- Рад на педагошкој 

документацији 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

Ј
у
н

 2
0
1

6
. 

- Анализа изостанака и 

владања ученика 

- Анализа успеха ученика 

пред крај школске године 

- Подела сведочанстава и 

ђачких књижица, упис ученика у 

наредни разред 

Час ОС, 

индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

ученици 

А
в

г
у
ст

 2
0
1
6
. 

- Организовање поправних 

испита 

Индивидуални рад 

ОС и рад ОС са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

- Анализа успеха на крају 

школске године 

- Подела сведочанстава за 

ученике који су полагали поправне 

испите 

Час ОС Одељењски 

старешина, 

седница 

одељењског 

већа, ученици 

- Рад на педагошкој 

документацији 

 

Индивидуални рад 

ОС 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Решавање других питања и активности у току школске 2015/2016. године. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

 

Разред: трећи 

 
Време 

реализације 

 

Активности / план и програм 

рада 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 2
0
1
5

. 

Упознавање ученика са 

предметима, предметним 

наставницима, календаром и 

начином рада за школску 

2014/2015. годину 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Формирање одељењске заједнице 

ученика, избор председника и 

секретара, избор два 

представника одељењске 

заједнице за Ученички парламент 

Час одељењског 

старешине - избор 

чланова гласањем 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Упознавање са породичним, 

здравственим и социјалним 

условима ученика 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, узимање 

података 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски 

састанак – 

инфоримисање, 

разговор, дискусија 

 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Договор у вези са правилима 

понашања ученика на екскурзији 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, договор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Реализација екскурзије 

Извођење 

петодневне 

екскурзије ученика  

у Северну Грчку 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Вођење педагошке евиденције 

Индивидуални рад 

одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 -

 2
0
1
5
. 

Анализа изведене екскурзије 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, анализа 

Родитељски 

састанак - 

подношење 

извештаја о 

изведеној 

екскурзији 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

ученика 

Упознавање ученика са правима 

и обавезама и Правилником о 

изрицању васпитно-

дисциплинских мера 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Осигурање ученика 

Час одељењског 

старешине - 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

Директор школе 

ученици, 

Координација са члановима 

одељењског већа и анализирање 

ситуације у одељењу (похађање 

наставе и активно учење у 

редовној, допунској и додатној 

настави) 

 

Координација 

одељењског 

старешине са 

члановима 

одељењског већа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа 

Опредељивање ученика за 

ваннаставне активности 

Инфорисање, 

презентовање 

програма 

ваннаставних 

активности, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему:  

Улога школе у мом животу 

Час одељењског 

старешине - 

излагање, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Припрема података за Седницу 

одељењског већа 

Седница 

одељењског већа – 

информисање и 

анализа 

Чланови 

одељењског већа 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 2

0
1
5
. 

 

Анализирање појединачног 

успеха и владања ученика и 

предлагање мера за побољшање 

успеха ученика 

Час одељењског 

старешине – 

анализа, дискусија, 

предлагање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Укључивање ученика у колектив 

и јачање колектива 

Час одељењског 

старешине –

дискусија, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски 

састанак – 

информисање, 

дискусија, 

разговор, 

предлагање, 

закључивање 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

 

Радни дан и радне навике 

ученика 

 

 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Права детета и ученика, обавезе 

и одговорности ученика 

Час одељењског 

старешине – 

упознавање, 

информисање, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Проблеми понашања, разговор о 

штетности дувана, алкохола и 

наркотика 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

дискусија, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Рад на педагошкој 

документацији 

Вођење педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 -
  
2
0
1
5
. 

Индивидуални разговор са 

ученицима који имају породичне, 

социјалне, материјалне и 

здравствене проблеме 

Индивидуални 

разговор са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

Педагог школе, 

ученици 

Препознавање осећања (туге, 

беса, страха) 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Шта треба да знамо о сиди? 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

дискусија, усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Нова година, мисли, жеље, 

честитке и мале пажње за 

најдраже 

 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализа учешћа ученика у 

спортским, културним и другим 

активностима 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

анализа 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ј
А

Н
У

А
Р

 -
  
2
0
1
6
. 

 

Припрема извештаја и анализа 

успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта 

Седница 

одељењског већа 

– информисање, 

упоређивање и 

анализа 

Чланови 

одељењског већа 

Рад на педагошкој евиденцији 

Индивидуални рад 

одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина 

Подела ђачких књижица 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализирање општег и 

појединачног успеха и владања 

ученика и изрицање похвала и 

казни 

Час одељењског 

старешине - 

анализа, дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Идентификовање ученика којима 

је потребна додатна подршка у 

учењу 

Координација 

одељењског 

старешине са 

члановима 

одељењског већа и 

педагогом школе 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

педагог школе, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему: 

Лепо понашање на улици, 

аутобусу, биоскопу… 

Час одељењског 

старешине – 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Прослава Школске славе - 

Савиндана 

 

Извођење свечаног 

програма ученика 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 –

 2
0
1
6
. 

Родитељски састанак 

 

Упознавање 

родитеља са 

резултатима успеха 

и 

изостанцима у току 

првог поугодишта 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Очи у очи са конфликтима и како 

решити конфликте 

Час одељењског 

старешине – 

излагање, разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сарадња са педагогом школе у 

циљу решавања насталих 

проблема (уколико настану 

проблеми) 

Индивидуални 

разговори 

Одељењски 

старешина, 

педагог школе, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему: 

Шта је право, а шта лажно 

другарство? 

Час одељењског 

старешине - 

разговор, 

дискусија, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Планирање екскурзије ученика за 

наредну школску годину 

Утврђивање и 

састављање листе 

релација, 

анкетирање 

ученика и 

одређивање 

релације 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

ученика, 

Директор школе 

Рад на педагошкој евиденцији 

 

Вођење педагошке 

евиденције 

Одељењски 

старешина 
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М
А

Р
Т

 -
 2

0
1
6
. 

 

Преузимање мере за 

интензивирање допунске наставе 

Разговор са 

ученицима којима 

је неопходна помоћ 

у учењу и 

предметним 

наставницима који 

ће реализовати 

часове допунске 

наставе 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему: 

Када бих могао помогао бих... 

Час одељењског 

старешине – 

излагање ученика, 

разговор, 

предлагање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сарадња са родитељима у циљу 

побољшања успеха ученика 

 

Индивидуални 

разговор са 

родитељима 

ученика, предлози 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Морал није само далеки идеал 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, 

дискусија, усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализирање друштвених 

активности ученика у школи и 

ван ње и активности ученика у 

Ђачком парламенту 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

анализа, закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сређивање изостанака и 

изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

Индивидуални рад 

одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха и дисциплине на 

крају другог класификационог 

периода и мере за побољшање 

резултата 

Час одељењског 

старешине - 

упоређивање са 

претходним 

периодом, анализа, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

А
П

Р
И

Л
 -

  
2
0
1
6
. 

Припрема извештаја и анализа 

успеха и владања ученика на 

крају другог класификационог 

периода 

Седница 

одељењског већа 

- извештавање, 

упоређивање, 

закључци и 

предлози 

Чланови 

одељењског већа 

Родитељски састанак 

Упознавање 

родитеља са 

резултатима успеха 

и 

изостанцима у току 

другог 

класификационог 

периода 

 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 
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Видим себе у свету пословних 

људи 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, дебата и 

заједничко 

извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Разговор са ученицима на тему: 

Свет из маште - у коме бих желео 

да живим 

Час одељењског 

старешине – 

излагање ученика, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Сарадња са педагогом школе 
Индивидуални 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

педагог школе 

Разговор са ученицима на тему: 

Значај заштите и очувања 

природе и животне средине 

Час одељењског 

старешине – 

презентовање, 

разговор и 

извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Рад на педагошкој 

документацији 

Вођење педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

М
А

Ј
 -

 2
0
1
6
. 

Како да развијемо смисао и 

потребу за доживљајем лепог у 

природи, човеку и уметности 

 

Час одељењског 

старешине – 

дискусија, давање 

предлога и 

заједничко 

извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Како схватам слободу личности 

 

Час одељењског 

старешине – 

анализа, дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор о уважавању 

индивидуалних разлика 

 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

дискусија, усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Учимо ли за оцену или за знање? 

 

Час одељењског 

старешине – 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Рад на педагошкој 

документацији 

Вођење педагошке 

документације 

 

Одељењски 

старешина 

Ј
У

Н
 -

  
2
0
1

6
.  

Разговор са ученицима о 

њиховим плановима и жељама 

како да проведу летњи распуст 

 

 

Час одељењског 

старешине – 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Организовање разредних испита 

Планирање, 

организовање и 

реализација 

разредних 

испита (уколико 

ученици буду 

упућени да полажу 

разредни испит) 

Одељењски 

старешина, 

задужени 

предметни 

наставници, 

ученици 

Шта нам се највише допада у 

нашој школи а шта бисмо радо 

променили? 

Анкетирање 

ученика – израда 

анкета, 

анкетирање, обрада 

података и 

извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Састављање извештаја и  анализа 

успеха и дисциплине ученика на 

крају наставне године 

Седница 

одељењског већа – 

извештавање, 

анализа 

Чланови 

одељењског већа 

Вођење педагошке 

документације 

Индивидуални рад 

одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина 

Подела сведочанстава и ђачких 

књижица 

Анализа успеха 

ученика, 

награђивање 

ученика и договор 

о активностима за 

наредну школску 

годину 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Упис ученика у наредни разред 

 

Предаја пријава за 

упис у наредни 

разред 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

А
В

Г
У

С
Т

 -
  
2
0
1
6
. Организовање поправних испита 

Планирање, 

организовање  и 

реализација 

поправних испита 

(уколико ученици 

буду упућени да 

полажу поправни 

испит) 

Одељењски 

старешина, 

именоване 

комисије, 

ученици 

Сређивање педагошке 

документације и евиденције 

Вођење педагошке 

документације и 

евиденције 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха ученика на крају 

школске године 

Седница 

одељењског већа - 

анализа 

Чланови 

одељењског већа 
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Упис ученика у наредни разред 

 

Предаја пријава за 

упис у наредни 

разред (након 

поправног испита, 

уколико ученици 

буду упућени да 

полажу поправни 

испит) 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализа рада одељењског 

старешине 

Подношење 

извештаја о раду 

одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе 

 

 

 

Решавање других питања и активности у току школске 2015/2016. године. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

 

Разред: четврти 

 

 

 
Време 

реализације 

 

Активности / план и програм рада 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 2
0
1
5
. 

Упознавање ученика са организацијом 

живота у школи, правилима кућног реда, 

предметима, предметним наставницима, 

календаром и начином рада у школској 

2015/2016. години 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Формирање одељењске заједнице 

ученика, избор председника, секретара, 

благајника и два представника одељењске 

заједнице за Ђачки парламент 

Час одељењског 

старешине - 

избор чланова 

гласањем 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор о посети Сајму туризма у 

Н.Саду 

Час одељењског 

старешине - 

излагање, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Родитељски састанак 

 

Родитељски 

састанак – 

инфоримисање, 

разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Правила понашања ученика 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, 

договор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Вођење педагошке евиденције 

Индивидуални 

рад одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина, 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 -

 2
0
1
5
. 

Разговор са ученицима на тему:  Улога 

школе у мом животу 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, анализа 

Родитељски 

састанак - 

подношење 

извештаја о 

изведеној 

екскурзији 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

родитељи 

ученика 



 20 

Опредељивање ученика за ваннаставне 

активности 

 

Инфорисање, 

презентовање 

програма 

ваннаставних 

активности, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Упознавање ученика са организацијом и 

начином полагања матурског испита 

Час одељењског 

старешине – 

упознавање са 

Правилником о 

полагању 

матурског 

испита, разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Развијање потитивног односа према раду, 

дисциплини, осећању дужности, 

одговорности и дружењу 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици, 

 

Координација са члановима одељењског 

већа и свођење утисака о ситуацији у 

одељењу (проблем похађања наставе и 

активног учешћа у редовној, допунској и 

додатној настави) 

 

Координација 

одељењског 

старешине са 

члановима 

одељењског већа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењско

г већа 

 

Учимо ли за оцену или знање? 

 

Час одељењског 

старешине - 

излагање, 

дискусија, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Припрема података за Седницу 

одељењског већа 

Седница 

одељењског већа 

– информисање и 

анализа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењско

г већа 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 –
 2

0
1
5
. 

Анализа успеха и предузимање мера ради 

побољшања успеха одељења у целини, 

пружање помоћи слабијим ученицима и 

афирмација рада даровитих ученика 

Час одељењског 

старешине – 

анализа, 

дискусија, 

предлагање 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

ученици 

 

Упознавање са програмом заштите 

ученика од насиља и злостављања 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

дискусија, 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски 

састанак – 

информисање, 

дискусија, 

разговор, 

предлагање, 

закључивање 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 
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Организација слободног времена и 

приоритети ученика 

 

Час одељењског 

старешине -  

давање савета о 

рационалном 

коришћењу 

слободног 

времена и 

разговор о 

циљевима 

ученика 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Пружање подршке ученицима у школи 

Уочавање 

ученика којима 

је потребна 

помоћ и разговор 

о могућностима 

и начинима 

пружања 

подршке 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе, 

педагог 

школе, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

Потребе и жеље ученика 

Час одељењског 

старешине – 

излагање, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Радна дисциплина, понашање ученика и 

срадња са педагогом школе 

Индивидуални 

разговор са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе 

ученици 

Рад на педагошкој документацији 

Вођење 

педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 -
  
2
0
1
5
. 

Шта треба да знамо о сиди? 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

дискусија, 

усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Проблеми понашања, разговор о 

штетности дувана, алкохола и наркотика 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

дискусија, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Индивидуални разговор са ученицима 

који имају породичне, социјалне, 

материјалне и здравствене проблеме 

Индивидуални 

разговор са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

ученици 
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Препознавање осећања (туге, беса, 

страха) 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализа учешћа ученика у спортским, 

културним и другим активностима 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

анализа 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Нова година, мисли, жеље, честитке и 

мале пажње за најдраже 

 

 

 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, 

дискусија 

 

Одељењски 

старешина, 

Ученици 

 

 

ЈА
Н

У
А

Р
 -

  
2
0
1
6
. 

Припрема извештаја и анализа успеха и 

владања ученика на крају првог 

полугодишта 

 

 

 

Седница 

одељењског већа 

– информисање, 

упоређивање и 

анализа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењско

г већа 

 

Рад на педагошкој евиденцији 

 

 

 

 

Индивидуални 

рад одељењског 

старешине 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

Подела ђачких књижица и предлагање 

мера за побољшање успеха у другом 

полугодишту 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

разговор, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

 

 

 

Анализирање општег и појединачног 

успеха и владања ученика, изрицање 

похвала и утврђивање разлога неуспеха 

из појединих предмета 

 

 

Час одељењског 

старешине - 

анализа, 

дискусија 

 

Одељењски 

старешина, 

Ученици 
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Прослава Школске славе – Савиндана 

 

 

 

Извођење 

свечаног 

програма 

ученика 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 -

 2
1
6
. 

Родитељски састанак 

 

Упознавање 

родитеља са 

резултатима 

успеха и 

изостанцима у 

току првог 

поугодишта 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

 

Како обележавамо значајне личне и 

породичне датуме 

 

Час одељењског 

старешине – 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор о другарству, пријатељству и 

љубави 

 

Час одељењског 

старешине - 

разговор, 

излагање и 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

М
А

Р
Т

 -
 2

0
1
6
. 

 

Преузимање мере за интензивирање 

допунске наставе 

Разговор са 

ученицима 

којима је 

неопходна помоћ 

у учењу и 

предметним 

наставницима 

који ће 

реализовати 

часове допунске 

наставе 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему: Када бих 

могао помогао бих... 

Час одељењског 

старешине – 

излагање 

ученика, 

разговор, 

предлагање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сарадња са родитељима у циљу 

побољшања успеха ученика 

 

Индивидуални 

разговор са 

родитељима 

ученика, 

предлози 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Ко су нам идеали и узори? 

 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, 

дискусија, 

усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Анализирање друштвених активности 

ученика у школи и ван ње и активности 

ученика у Ђачком парламенту 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, 

анализа, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сређивање изостанака, изрицање 

васпитно-дисциплинских мера и сарадња 

са педагогом школе 

Индивидуални 

рад одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

школе 

ученици 

Анализирање појединачног успеха и 

владања ученика и предлагање мера за 

побољшање успеха ученика 

 

Час одељењског 

старешине - 

упоређивање са 

претходним 

периодом, 

анализа, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

А
П

Р
И

Л
 -

  
2
0
1
6
. 

Припрема извештаја и анализа успеха и 

владања ученика на крају другог 

класификационог периода 

Седница 

одељењског већа 

- извештавање, 

упоређивање, 

закључци и 

предлози 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењско

г већа 

Родитељски састанак 

Упознавање 

родитеља са 

резултатима 

успеха и 

изостанцима у 

току другог 

класификационог 

периода 

 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Шта можемо учинити на заштити и 

унапређивању човекове средине 

 

Час одељењског 

старешине – 

презентовање, 

разговор и 

извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Планирани и остварени циљеви ученика 

Час одељењског 

старешине – 

излагање 

ученика, 

дискусија, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Разговор са ученицима о питањима 

професионалне оријентације 

 

Час одељењског 

старешине – 

излагање, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

ученици 
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Куда после средње школе? 

 

Час одељењског 

старешине – 

излагање 

ученика и 

разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Рад на педагошкој документацији 

Вођење 

педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

М
А

Ј 
- 

2
0
1
6
. 

 

Разговор са ученицима о њиховим 

плановима, жељама  и могућностима у 

наредном периоду 

 

 

Час одељењског 

старешине – 

изношење 

личних планова 

и жења ученика 

и разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Шта нам се највише допада у нашој 

школи, а шта бисмо радо променили? 

Час одељењског 

старешине – 

анкетирање 

ученика (израда 

анкета, 

анкетирање, 

обрада података 

и извођење 

закључака) 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Организовање разредних испита 

Планирање, 

организовање и 

реализација 

разредних 

испита (уколико 

ученици буду 

упућени да 

полажу разредни 

испит) 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Организовање матурског испита 

 

Планирање и 

организовање 

матурског испита 

 

Одељењски 

старешина, 

задужени 

предметни 

наставници, 

ученици 

Састављање извештаја и  анализа успеха 

и дисциплине ученика на крају наставне 

године 

Седница 

одељењског већа 

– извештавање, 

анализа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењско

г већа 

Вођење педагошке документације 

Индивидуални 

рад одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина 
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Организовање прославе матурске вечери 

Индивидуални 

рад одељењског 

старешине и 

задужених 

ученика – 

прикупљање 

понуда, сарадња 

са ученицима и 

други послови 

везани за 

организацију 

прославе 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

ЈУ
Н

 -
  
2
0
1
6
. 

Подела сведочанстава, ђачких књижица и 

пријављивање матурских и поправних 

испита (уколико ученици буду упућени 

да полажу поправни испит) 

Анализа успеха 

ученика, 

награђивање 

ученика, договор 

о активностима у 

наредном 

периоду и 

пријављивање 

испита 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Реализација матурског испита 

 

Реализација 

матурског 

испита, вођење 

педагошке 

евиденције и 

документације 

 

Одељењски 

старешина, 

именоване 

комисије, 

ученици 

Организовање поправних испита 

 

Организација и 

реализација 

поправних 

испита (уколико 

ученици буду 

упућени да 

полажу поправни 

испит) 

Одељењски 

старешина, 

задужени 

предметни 

наставници, 

ученици 

који су 

упућени да 

полажу 

повравни 

испит 

Утврђивање успеха ученика на матурском 

испиту 

Седница 

испитног одбора 

– извештавање и 

анализа 

Одељењски 

старешина, 

Председник 

и чланови 

испитног 

одбора 
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Свечана подела диплома 

Подела диплома 

ученицима који 

су положили 

матурски испит 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

А
В

Г
У

С
Т

 -
  
2
0
1
6
. 

Организовање поправних испита 

Планирање, 

организовање  и 

реализација 

поправних 

испита (уколико 

ученици буду 

упућени да 

полажу поправни 

испит) 

Одељењски 

старешина, 

именоване 

комисије, 

ученици 

Организовање и реализација матурског 

испита 

 

Планирање, 

организовање и 

реализација 

матурског испита 

(уколико буде 

потребе за 

организовањем) 

Одељењски 

старешина, 

именоване 

комисије, 

ученици 

Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

Седница 

одељењског већа 

- анализа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењско

г већа 

Сређивање педагошке документације и 

евиденције 

Вођење 

педагошке 

документације и 

евиденције 

Одељењски 

старешина 

Анализа рада одељењског старешине 

Подношење 

извештаја о раду 

одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе 

 

 

 

Решавање других питања и активности у току школске 2015/2016. године. 

 

 

 

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

Индивидуални планови и програми наставника за редовну, допунску, додатну и 

припремну наставу се налазе у школској документацији. 
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3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

- Планови библиотекара и педагога се налазе у Годишњем плану рада. 

 

 

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 
План рада секетара Школе састоји се у обављању управних, нормативно-

правних и других правних послова у Школи у скалду са важећим законима и општим 

актима Школе: 

 

- Израда нацрта општих аката Школе по потреби, у складу с законима и другим 

прописима, 

- правно-техничка обрада свих предмета који се достављају на обраду 

- Израда уговора, одлука и закључака донетих на седницама органа управљања, 

- Припремање седница Школског одбора и достављање материјала са обавештењем за 

следећу седницу, 

- Присуствовање седницама Школског одбора и других органа ради давања објашњења 

и тумачења и вођења записника, 

- Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих, 

- Праћење примене општих аката Школе и припремање предлога измена и допуна,  

- Затупање Школе пред судовимаи другим органима и организацијама,  

- Организација састанака Савета родитеља, присуствовање истим и вођење записника, 

- Обаљање правно-техничких послова код избора органа Школе и стручних послова за 

ове органе,  

- Обављање стручних и админисративно-техничких послова код спровођења конкурса, 

- Оглашавање слободних радних места и стручних и административно- технички 

послови у вези са престанком радног односа, распоређивањем и другим променама 

статуса запослених у школи, 

- Вођење кадровске евиденције за запослене у Школи,  

- Спровођење техничког дела по питању  избора туристичких агенција за извођење 

екскурзија, 

- Спровођење поступка за јавне набавке 
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5. ПЛАН РАДА ТИМОВА 

План рада школског тима за праћење огледа 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ/ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

САРАДНИЦИ 

Август 

Утврђивање плана и 

циљева тима за 

школску 2015/2016. 

годину 

Састанак и размена 

мишљења и 

информација 

Школски тим за 

праћење огледа 

Септембар 

Упознавање 

наставника који први 

пут раде у огледним 

одељењима са новим 

наставним методама за 

постизање исхода 

Обуке, савети, 

комуникација, 

размена искустава 

Чланови тима, 

педагог/психолог 

Септембар- 

новембар 

 

Ажурирање база 

података огледних 

одељења ( подаци о 

ученицима, 

наставницима , 

настави..) 

Прикупљање, унос 

и компјутерска 

обрада података 

Школски тим за 

праћење огледа 

Током целе 

школске године 

Сарадња са 

републичким 

координаторима и 

Центром за стручно и 

уметничко обликовање 

у циљу праћења 

реализације огледа у 

школи 

Рад на попуњавању 

упитника и њихова 

размена 

Школски 

координатор, 

разредне старешине 

и одељенска већа 

огледних одељења 

 

Током целе 

школске године 

Стручно 

усавршавање 

Учешће на 

семинарима  и 

обукама, размена 

информација и 

знања 

Чланови школског 

тима, наставници 

огледних одељења 

Током и на крају 

сваког 

класификационог 

периода 

Анализа оствареног 

успеха ученика у 

огледним 

одељењима 

Седнице 

Школски тим за 

праћење огледа, 

чланови 

одељенског већа 

Март- април 

Презентација и 

анализа извештаја 

републичких 

координатора 

Уочавање слабости 

и предлози за 

унапређење наставе 

и мотивације за рад 

код ученика у 

огледним 

одељењима 

Школски тим за 

праћење огледа 

Јун 

Редовни састанци 

школског тима за 

праћење огледа 

Дискусија, 

предлози, размена 

информација, опис 

активности из 

протеклог периода 

Школски тим за 

праћење огледа 
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Чланови тима су наведени и у Годишњем плану рада: 

1. Јела Павловић 

2. Јелена Марић 

3. Бранкица Манојловић 

4. Јелица Кузељевић 

 

 

 

 

6. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

6.1. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

- консултације са разредним старешинама о избору ученика који ће бити чланови 

парламента 

- конституисање парламента 

- избор руководства парламента 

- израда плана активности парламента 

 

 

 

ОКТОБАР: 

 

- презентација о правима и обавезама ученика (чланови парламента у својим 

одељењима) 

- предлози чланова парламента о видовима сарадње са локалном заједницом 

- предлози чланова парламента о заједничким активностима са секцијама школе 

- предлози хуманитарних акција 

 

 

 

НОВЕМБАР:  

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

- Обележавање Дана средњошколаца (21. новембар)  

- Решавање конфликата – модел ненасилне комуникације 

- Учешће у организацији турнира у малом фудбалу на нивоу школе 
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ДЕЦЕМБАР: 

 

- Обележавање Светског дана борбе против сиде 

- Прикупљање новчаних прилога за новогодишње пакетиће за децу дневног 

центра „Зрачак“ 

 

 

ЈАНУАР: 

 

- учешће на обележавању школске славе – Светог Саве 

- анализа успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту 

 

 

ФЕБРУАР: 

 

- организовање квиза знања на нивоу школе 

- разговор о професионалној оријентацији 

- организовање предавања на тему „Учење учења“ 

 

 

 

МАРТ: 

 

- организовање предавања о значају физичке активности  

- акција чишћења школског дворишта 

- организовање јавног часа физичког вежбања 

 

 

АПРИЛ: 

 

- анализа успеха и дисциплине на крају тромесечја 

- планирање прославе матуре 

- контакт са Црвеним крстом око предавања на тему трговине људима 

- договор са спортским секцијама око учешћа на Радничким спортским играма 

 

 

МАЈ: 

 

- учешће чланова парламента у промоцији наше школе у основним школама 

- организовање матурантског плеса 

 

 

ЈУН: 

 

- извештај о активностима током школске године 

- план рада за наредну школску годину 

- испраћај матураната 

 

 

У току школске године могуће су измене и допуне плана рада Ученичког парламента. 
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7. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

7.1. Акциони план за унапређење рада школе који је настао након процеса 

самовредновања у претходној школској години 

 

 

 

 

КЉУЧНА 

ОБЛАСТ: 

Етос 

ПРИОРИТЕТИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

1. Формирање 

тима за 

прилагођавање 

на нову средину 

- Израдити детаљан 

план за 

прилагођавање 

ученика и професора 

на нову средину 

Професори,педагог 

 

Септембар,током 

године 

 

2. Јасно и 

видњиво 

изразити став 

према насиљу 

-Израдити 

информациони  пано 

за безбедност у 

школи на видљивом 

месту у холу школе 

- Тим за безбедност 

 

- Током 

септембра 

3. Посебан 

простор за 

пријем 

родитеља 

- Обезбедити 

посебан простор за 

пријем родитеља и 

индивидуалне 

разговоре 

 

- Педагог школе,Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Октобар 

 

 

 

4. Појаснити 

ученицима  циљ 

постојања и 

функционисања 

ђачког 

парламента 

- Интензивирање 

састанака ђачког 

парламента 

 

-Заједничке 

активности ученика 

и професора 

 

 

 

 

Ученици,професори,педагог 

-Септембар и 

састанци по 

потреби 
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7.2. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

Кључна област: Школски програм и Годишњи план рада 

 
 

ПРИОРИТЕТИ  АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ИНДИКАТОРИ 

1.Конципирани 

годишњи план 

рада на основу 

потреба  и 

могућности 

школе 

- Добро сагледати 

све аспекте 

функционисања 

школе и 

направити 

акциони план за 

превазилажење 

недостатака 

 

- наставно 

особље,педагог, 

директор школе 

 

 

 

 

 

-септембар-

октобар  

 

 

 

 

 

-Извештај из 

самовредновања 

као и сви 

дневници 

евиденције у 

којима се бележе 

активности 

2. Направити 

детаљну анализу 

Годишњег плана 

рада за 

предходну 

школску годину 

- Поделити 

задужења 

колегама  

-На састанцима 

тимова направити 

детаљне анализе 

резултата од 

предходне године 

и излистати 

предлое за 

њихово 

побољшање 

 

- предметни н 

тавници, педагог 

школе,Директор 

 

 

 

- На почетку 

сваког 

класификационо

г периода 

 

 

 

 

- Дневници са 

састанака 

тимова,секција 

 

 

 

 

3.Анализа буџета 

који је 

предвиђен за 

несметано 

функционисање 

школе 

-Састанак са 

професорима око 

опреме и 

потрошног 

материјала 

- Директор 

школе,рачуноводс

твени 

радник,професори 

 

- прво 

полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

- Школски рачун 

 

 

 

 

 

 

4. Одржавање 

постојећих 

наставних 

средстава  

 

-Поправка 

евентуалних 

кварова на 

техничким 

уређајима 

 

 

 

-Домар 

школе,Професори 

рачунарства,учени

ци 

-прво 

полугодиште 

-Извештај 

активности из 

шрп-а 
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5. Обезбедити 

позитивно 

пословање 

ресторана 

- Уз промоцију 

школе вршити и 

промоцију 

школског 

ресторана 

 

-Организовати 

дегустације јела и 

пића у нашем 

ресторану 

- Запослени у 

ресторану 

 

 

 

-Запослени у 

ресторану 

 

 

 

-Континуирано у 

току године 

 

 

-Континуирано 

током године 

 

 

 

 

-Сајт школе  

 

 

 

-Сајт школе 

 

 

 

6.Увођење нових 

облика 

факултативне 

наставе 

-Анкетирати 

ученике 

 

Педагог,професор

и 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

школске године 

Анкете,дневници 

рада стручних 

сарадника 

6.Плански и 

рационално 

користити 

финансијска 

средства којима 

школа 

располаже  

- Израдити 

пројекте којима 

ће се конкурисати 

за доделу 

финансијских 

средстава  

 

 

-рачуноводствени 

радник 

 

Континуирано у 

току године 

 

Годишњи план 

рада 

 

 

 

  

Тим за самовредновање: 

1. Вишња Смиљанић 

2. Бранка Сокић 

3. Горан Драшковић 

4. Ружица Топаловић 

5. Данијела Мијаиловић 

6. Лела Пантовић – Савет родитеља 

7. Ана Ковчић – Ђачки парламент 
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8. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 

ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

 

Област 

квалитета 

Планирани 

задаци из 

шрп-а 

Планиране активности из 

шрп-а 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Слика о 

школи 

Континуиран

и рад на 

стварању 

позитивне 

слике о школи 

 

-Посете ученика 

основних школа 

-Наше посете школама и 

промовисање 

-Организовање свих врста 

промотивних активности 

Тим за 

промоцију 

Континуиран

о  

Промоција 

школских 

резултата 

Учешће на 

такмичењима 

-Организовање интерног 

такмичења у школи 

-Аплицирање за 

такмичења на вишем 

нивоу 

-Организовати турнир у 

фудбалу 

Професори 

из области 

за коју се 

организује 

такмичење 

Континуиран

о 

Партнерств

о школе на 

свим 

нивоима 

Међусобна 

сарадња и 

учешће 

органа 

локалне 

самоуправе у 

активностима 

школе 

-Организација предавања 

у 

школи(теме:сида,трговин

а људима,штетност 

фацебоока,штетност 

алкохола) 

-Организовање 

књижевних вечери 

Педагог 

 

 

 

 

Професорк

е српског 

језика 

Континуирано 

Сарадња са 

родитељима 

-Укључивање 

родитеља у рад 

школе 

 

-Редовно одржавање 

родитељских састанака 

-Активније укључивање у рад 

Савета родитеља 

-Обавештавање родитеља о 

свим дешавањима  путем 

огласне табле у школи 

Разредне 

старешине, 

Педагог 

школе, 

Директор 

Континуиран

о 

 

 

 

Чланови тима су наведени и у Годишњем плану рада: 

1. Вишња Смиљанић 

2. Бранка Сокић 

3. Бранкица Манојловић 

4. Горица Јојић 

5. Јулија Антонијевић – представник локалне самоуправе 

6. Лела Пантовић – представник Савета родитеља 

7. Ана Ковчић – представник ђачког парламента 
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9. ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ИЗРАДА ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда плана за заштиту ученика од 

насиља и подела задужења у оквиру 

тима 

Септембар Чланови тима 

Подсећање на већ дефинисане обавезе 

одељењских старешина и осталих 

чланова колектива у вези са 

активностима у циљу спречавања 

насиља – у оквиру рада Наставничког 

већа 

Септембар Чланови тима 

Дефинисање динамике и  начина 

потпунијег и обухватнијег  

информисања читаве популације о 

плановима и  активностима тима 

Октобар Чланови тима 

АКТИВНО 

УЧЕШЋЕ 

УЧЕНИКА У 

ПРЕВЕНТИВНИМ 

АКТИВНОСТИМА 

Даља едукација Вршњачког тима на 

плану ненасилне комуникације 

Октобар 

Новембар 

Чланови тима 

Учешће вршњачког тима у свим 

активностима Тима за заштиту 

Континуирано Чланови тима и 

члан. вршња. 

тима 

ПРОГРАМИ 

ПОМОЋИ 

УЧЕНИЦИМА У 

РАЗВИЈАЊУ 

ПРОСОЦИЈАЛНИХ 

ЖИВОТНИХ 

ВЕШТИНА 

Бележење позитивних примера 

(понашања ученика у којима се види 

толеранција, позитиван однос према 

другима, прихватање одговорности за 

своје понашање... )  у оквиру 

одељењске заједнице и формирање топ 

листе „најлепших“ поступка једном у 

тромесечју – ученици трећег и четвртог 

разреда 

Друго полу 

Годиште 

 

 

 

 

 

Учитељи  

четвртог 

разреда 

Подстицање толеранције, ненасилне 

комуникације и културе уважавања на  

часовима одељенског старешине  

Континуирано Одељењске 

старешине 

Дани пријатељства – организовање 

радионице Тајни пријатељ у 

одељењима у којима је планиран 

појачан васпитни рад 

 

Новембар Одељењске 

старешине и 

психолог школе 

ПОСТАВЉАЊЕ 

РЕЛЕВАНТНИХ 

ВАСПИТНИХ 

ЦИЉЕВА 

Дефинисање  наставних садржаја из 

појединих предмета који се  могу 

користити за превенцију насиља 

(Садржаји који утичу на развијање 

социјалних и комуникациских вештина) 

 

 

Септембар Стручна већа 

ДОНОШЕЊЕ 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ЊИХОВА 

ДОСЛЕДНА 

ПРИМЕНА 

Дефинисање правила понашања и 

последице кршења правила  - први 

разред 

 

Октобар Учитељи првог 

разреда 

Доследна примена правила понашања  

и стално подсећање ученика на њих 

 

Континуирано Одељењске 

старешине 

Постојање паноа са правилима 

понашања у ходницима школе 

 

Континуирано Чланови тима 
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СТАЛНО СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

„Стратегије и поступци прилагођавања 

наставе за децу са сметњама у развоју и 

даровиту децу“ 

 

Новембар Директор и 

pedagog 

РАЗНОВРСНА 

ПОНУДА 

СЛОБОДНИХ И 

ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Организовање квиза знања за 

представнике едукатора свих одељења 

по разредима 

 

Новембар 

Децембар 

 

 

Педагог 

Обележавање Дечје недеље, Дана 

школе, Школске славе и других 

значајних датума 

 

Континуирано Професори 

задужени за 

реализацију 

ових 

активности 

 

АКТИВИРАЊЕ 

ШКОЛСКОГ И 

РЕКРЕАТИВНОГ 

СПОРТА 

Акција „Сви на снег“ Јануар Професори 

физичког 

васпитања 

 

Школа пливања Октобар 

Децембар 

Професори 

физичког 

васпитања 

 

 

 

САРАДЊА СА 

ДРУГИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 

У сарадњи са здравственим центром 

организоваће се предавања о болестима 

зависности са посебним нагласком на 

насиљу као саставном делу овог 

проблема 

 

 

 

Октобар 

 

 

Чланови тима и 

радници 

здравственог 

центра 

- Сарадња са  Центром за социјални рад 

обухватаће размену информација и 

планирање заједничких активности 

Континуирано 

 

 

 

Чланови тима и 

радници Центра 

за социјални 

рад 

Сарадња са Полицијом Обухваташе 

размену информација и предавање 

Малолетна деликвенција 

 

Фебруар-март Чланови тима и 

представници 

Полиције 

ФИЗИЧКЕ И ДРУГЕ 

МЕРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Добро организовано и доследно 

дежурство наставника 

 

Континуирано Директор 

школе 

Видео надзор 

 

 

Континуирано Директор 

школе 

ЕВАЛУАЦИЈА Анализа извештаја одељењских 

старешина   

Континуирано Чланови тима 

Анализа педагошке документације 

Тима за заштиту  

Континуирано Чланови тима 

Анализом података добиваних у 

процесу самовредновања 

Континуирано Чланови тима 

за заштиту и  

чланови тима за 

самовредновањ

е 

Анализа педагошке документације Континуирано Чланови тима 
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Тим за заштиту деце/ученика од насиља: 

1. Бранка Сокић 

2. Марија Новаковић 

3. Владимир Мијаиловицћ 

4. Данијела Мијаиловић 

5. Татјана Миљановић – Кравић 

6. Вишња Смиљанић 

7. Ана Ковчић – представник Ђачког парламента 

8. Владенка Лазовић – представник Савета родитеља 

 

 

 

 

10. ДРУГИ ПРОГРАМИ 

Уколико буде нових програма у току године урадићемо накнадно план за њихову 

реализацију. 
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11. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 

ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

 

 

Време 

реализације 
Активности/Teme 

Начин 

реалзације 
Носиоци реализације 

септембар 

Обележавање 16.септембра, Дана 

озонског омотача 

 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Уређење школског дворишта 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

октобар 

Уређење школског дворишта 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Уређење школског дворишта 
Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

новембар 

Обележавање 4.новембра, Дана 

климатских промена 

 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Израда еколошких паноа 

 

Акција 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

децембар 

Спречавање паљеља контејнера 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Вода као ресурс 

 

Акција 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

јануар Представа: Озонске рупе Радионица 
Чланови еколошке 

секције, наставник 

Фебруар 

 

Представа: Како испричати мајци о 

оштећењу озонског омотача  

 

Радионица 

  

Чланови еколошке 

секције, наставник 

 
Зелени талас 

Радионица 

 

Март Представа: Добро дрво 

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 
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Храна из природе 

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Април 

Где, кад и зашто је УВ зрачење 

опасно?  

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник Обележавање 22.априла, Дана 

планете 

Мај 

Изложба радова еколошке секције 
 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 
Изложба радова еколошке секције 

Јун 
Обележавање 5. јуна, Дана заштите 

животне средине 

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

 

Професор 

Данијела Мијаиловић 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКО- ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ У 

2015/2016.ГОД. 

 

Време 

реализације 
Активности/Teme 

Начин 

реалзације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

- Презентпваое плана рада и 

прганизација заинтереспваних 

ученика 

 

 

Радионица 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

- Излет дп Пптпећке пећине, 

Терзића авлије и Злакусе 
 

Акција 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

октобар 

- Ппсета библиптеци и предаваое 

на тему“120 гпдина прганизпванпг 

туризма на Златибпру“ 

 

Акција 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

Радионица 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

новембар 

- Одлазак на Сајам туризма у 

Крагујевцу 

 

Акција 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

- Ппсета Музеја у Ужицу, цркве, 

Галерије 

 

 

Акција 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

децембар 

- Учешће ученика на кпнкурсима 

везаним за гепграфију и истприју 

 

 

Радионица 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

- Припрема Савиндана 

 

 

Акција 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

Фебруар 

- Одлазак на Сајам туризма у 

Бепграду 

 

Радионица 

 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници  

Март 

- Прављеое различитих 

презентација са интересантним 

темама из пбласти истприје и 

гепграфије нашег краја 

 

Радионица 

 

 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

Април 
- Прављеое панпа и зидних 

нпвина(групни и индивидуални 

 

 

Радионице 

 

Чланови 

историјско-
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рад)  географске секције, 

наставници 

- Хпдпчашћа и религипзни 

туризам(предаваое, презентације 

и разгпвпр) 

Мај 
- Ппсета Стппића пећине 

Акција 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

Јун 
- Обилазак Етнп села Вранеши 

 

 

Акција 

 

Чланови 

историјско-

географске секције, 

наставници 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

                                                                                                                         Професори 

                                                                                              Весна Кнежевић и Јелена Марић 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОГРАМЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ У 2015/2016. ГОДИНИ 

 

Време 

реализације 
Активности/Teme 

Начин 

реалзације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

Анкетирање ученика заинтересованих за 

учествовање у раду 

 

 

Радионица 

 

Чланови 

секције, 

наставник 

Договор и усвајање плана рада секције 

Дпгпвпр и усвајаое расппреда 

Уппзнаваое ученика са детаоним планпм и 

прпгрампм рада 

октобар 

Оснпвни алгпритамски кпраци 

Радионица 
 

Чланови 

секције, 

наставник 

Оснпвне алгпритамске структуре 

Израда прпсте алгпритамске шеме 

Израда линијске алгпритамске шеме 

новембар 

Израда разгранате алгпритамске шеме 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда цикличне алгпритамске шеме 

Израда слпжене  алгпритамске шеме 

Израда слпжене  алгпритамске шеме 

децембар 

Разни програмски језици 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Преводиоци и интерпретатори 

Структура програмског језика BASIC 

Основе програмског језика BASIC 

Команде програмског језика BASIC 

јануар 

Израда једноставних програма 

Радионица 

Чланови 

секције, 

наставник 
Израда једноставних програма 

Фебруар 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Март 

Израда програма за пословање ресторана 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 
Израда програма за пословање ресторана 
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Израда програма за пословање ресторана 

Израда програма за пословање ресторана 

Април 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Мај 

Израда разних програма према интересовању 

ученика 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда разних програма према интересовању 

ученика 

Систематизација градива 

Анализа рада 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

                                                                                                                         Професор 

                                                                                                       Милован Милаћевић 
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ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2015./2016. 

ГОДИНИ 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар - кошаркашки став - које су врсте, како се 

изводи, примена 

-професори физичког 

васпитања 

Септембар - физичка припрема - стартна брзина, 

равномерно и 

прогресивно убрзање 

-професори физичког 

васпитања 

Октобар - трчање - од 5 до 30 метара са 

променом 

правца/смера 

- професори физичког 

Октобар - техника извођења и  

хватања лопте у месту и 

кретању 

- пивотирање са и без 

лопте, заустављање са 

лоптом у кретању у 

став  

-професори физичког 

Новембар - хватање, држање, 

додавање лопте 

- хватање лопте са 

једном или обе руке  

-професори физичког 

Новембар - убацивање лопте у кош-

шутирања 

- шут на кош из места, 

шут на кош из вођења 

-професори физичког 

Децембар - додавање и хватање лопте 

у кретању 

- у пару до половине и 

на целом терену 

-професори физичког 

Децембар - вођење, хватање и 

додавање лопте уз примену 

кошаркашког двокорака 

- пресинг и напад 

против пресинга 

-професори физичког 

Фебруар - системи игре у одбрани - зонска одбрана и 

напад на зону 

-професори физичког 

Фебруар - блокаде - врсте - статичке и 

динамичке блокаде 

-професори физичког 

Март - одбрана човек на човека и 

напад против исте 

- на једној половини и 

на целом терену 

-професори физичког 

Март - пресинг и напад против 

пресинга 

- пресинг на пола и на 

целом игралишту 

-професори физичког 

Април - зонска одбрана и напад 

против зоне 

- врсте зоне  -професори физичког 

Мај - комбинована одбрана и 

напад против комбиноване 

одбране 

- match-up -професори физичког 

Мај - игра - примена система 

игре у одбрани, 

примена система игре 

у нападу 

-професори физичког 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

Професори 

Миломир Шопаловић 

Радован Рајевац 
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ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

 

Време 

реализације 
Активности/Teme 

Начин 

реалзације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

1.План рада  за заинтересоване 

ученике 

 

 

 

 Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник  

2.Ученици разговарају о 

песмама,учествовању на такмичењу 

беседништва. 

 

Акција 
Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

октобар 

1.Ученици слушају на интернету 

јавно извођење песама 

 

Радионица 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

2.Вежбање и рецитовање песама Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

новембар 

1.Предлагање  ученика за 

Општинско такмичење 

 

Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

2.Читање песама,рецитовање и 

увежбавање 

 

Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

децембар 

 

1.Увежбавање  програма за 

Савиндан 

 

Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

2.Ученици  праве  паное ,украшавају 

учионицу и ходник 

 

 

Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

Фебруар  

 

1.Ученици  вежбају  нову представу 

коју су планирали да изведу за Дан 

жена или неку другу пригодну 

прилику. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник  

2.Ученици вежбају за наступ на 

такмичењу беседништва. 

 

Акција 
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Март 

 

1.Ученици се припремају за наступ 

на Општинском такмичењу. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

 

2.Ученици вежбају дикцију,акценат 

и говор. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

Април 

1.Ученици  наступају на 

Општинском такмичењу у Чајетини. 

 

 

 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

Мај 

 

1.Ученици  наступају на такмичењу 

у Косјерићу. 

2.Ученици  вежбају  за књижевне 

вечери које се сваке године 

организују у Градској библиотеци. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

Јун 

 

1.Ученици  праве паное са 

различитим књижевним темама. 

2.Ученици  предлажу нове песме за 

рецитовање.Професор доноси 

Антологије и бирају нове песме. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, 

наставник 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

 

 


