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ПЛАН РАДА ЗА 2019-2020. ГОДИНУ 

Одредбе које ближе дефинишу међупредметне компетенције и 

предузетништво: 

У складу са чланом 12. ЗОСОВ којим се уређују опште међупредметне компетенције, дефинисано је да је циљ 

оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама динамичније и 

ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите контексте који захтевају њихову 

функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих 

предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и 

задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и 

запошљавање и чине основу за целоживотно учење.  

Једна од општих међупредметних компетенција за крај обавезног основног образовања и васпитања је и 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Чланом 9. ЗОСОВ прописани су исходи образовања и васпитања. Исходи су, између осталог и, способност 

ученика да покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну 

оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха.  

Директори у школама пружају подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика. 

НАДЕЛЕЖНОСТИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА: 

„Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности органа, обавља и следеће послове:“ 

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом; 

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва; 

4) учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција; 

5) сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје 

надлежности; 

6) врши и друге послове одређене законом и овим Статутом. 

  



АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИХ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Међупредметна компетенција:  ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1 

Наставник користи ефикасне 

методе учења који су у функцији 

примењивог знања како у 

садржајима различитих предмета 

тако и у свакодневном животу 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

пп служба 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

Током 

године 

ученик уочава структуру 

градива, уме да разликује битно 

од мање битног и небитног, као 

и да то исто користи у сродним 

садржајима различитих 

предмета и свакодневном 

животу 

2 

-Наставник на часу користи 

различите методе рада 

 

-Ученици упознати са 

различитим техникама и 

методама учења као и њиховој 

примени на конкретним 

садржајима различитих предмета   

Разредни и 

предметни 

наставници, 

пп служба 

Директор,  

помоћник директора 

Током 

године 

ефикасно користи различите 

методе учења и примењује их у 

садржајима различитих 

предмета и свакодневним 

ситуацијама 

3 

Стављање у разнолике 

проблемске ситуације на 

часовима уз обавезно 

међупредметно повезивање 

садржаја конкретних и за 

проблем актуелних предмета 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина 

Директор, педагог 
Током 

године 

разликује чињенице од ставова, 

уверавања и мишљења, уме да 

се сналази и повезује различита 

сазнања из других  предмета да 

би решио конкретну ситуацију 

4 

Наставници на почетку сваког 

тромесечја упознају ученике са 

исходима(1,2,5,6 разред) и 

стандардима (1-8 разреда) из 

одређених области које ће се радити 

у том тромесечју како би ученици 

унапред били припремљени и знали 

шта морају савладати за одређену 

област коју буду учили. Уз 

поштовање и прилагођавање 

терминологије узрасту ученика и 

степену њихове свести и разумевања 

истих. 

Разредни 

наставници 

и  

предметни 

наставници 

Помоћник директора, 

директор 

педагог 

Током 

године 

Ученици познају унапред 

већину исхода/стандарда који 

се од њих очекују да савладају 

и самим тим се боље и лакше 

припремају за наставу, са мање 

разочарења дочекују оцену јер  

боље процењују своју 

спремност када унапред познају 

исходе и стандарде за одређене 

области које  уче. 

5. 
На часу провере користити  

самооцeњивање и вршњачке 

процене 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

разредне 

старешине, 

педагог 

Директор, помоћник 

директора, пп служба 

Током 

године 

труди се да у што већој мери 

објективно процени како свој 

тако и степен вршњачке 

савладаности градива уз 

претходно познавање и 

исхода/стандарда које је требао 

да испуни за одређену оцену 

Међупредметна компетенција: КОМУНИКАЦИЈА 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временс

ки 

оквир 
Очекивани исходи 

1. 

На часу српског и страног језика 

ученик се упознаје са различитим 

стиловима комуницирања и уме да 

их препозна у различитим 

Наставник 

српског и 

страног 

језика у 

сарадњи са 

Наставници српског и 

страних језика 

пп служба 

Током 

године 

ученик познаје и труди се да 

правилно користи усмену и 

писмену комуникацију, као и 

комуникацију путем интернета и 

телефона 



садржајима како језичких тако и 

осталих предмета 

осталим 

наставницим

а и 

разредним 

старешинама 

2. 

Инсистирање на јасном и тачном  

изражавању на свим предметима и 

часовима уз коришћење 

међупредметног повезивања са 

акцентом на предмете српског 

језика, веронауке и грађанског 

васпитања 

Разредни и 

предметни 

наставници 

ПП служба 
Током 

године 

уме јасно, тачно, конкретно, 

прецизно, културно и асертивно  да 

искаже одређени садржај, усмено и 

писмено 

3. 

На ЧОС-у,  часу грађанског 

васпитања и српског језика ученици 

се упознају са различитим облицима 

комуницирања и активног слушања  

одељењски 

старешина, 

наставник 

грађанског, 

српског 

језика, 

педагог 

Директор, 

пп служба 

Током 

године 

уважава саговорника, 

активно слуша, асертивно 

комуницира и  негује културу 

дијалога 

4. 

На часовима редовне наставе, чос-у, 

грађанског васпитања ученици се  

подстичу да слободно изразе свој 

став, подстиче се критичко 

мишљење и конструктивна 

комуникација 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

педагог, 

психолог 

Директор, пп служба 
Током 

године 

изражава своје ставове, мишљења, 

осећања и вредности на позитиван 

и аргументован начин на свим 

часовим и школским ситуацијама 

Међупредметна компетенција: РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временс

ки 

оквир 
Очекивани исходи 

1 

Упознавање ученика о правилној 

употреби информација и различитим 

начинима коришћења и тумачења 

података у савременом  

свакодневном животу а кроз 

повезивање како садржаја из 

различитих предмета тако и кроз 

примере из свакодневног живота 

Наставник 

информатике

,  

разредни 

наставници 

предметни 

наставници, 

педагог 

Директор, помоћник 

директора, пп служба 

Током 

године 

зна да је за разумевање догађаја и 

доношење исправних одлука 

потребно имати поуздане податке и 

правилно их повезивати 

употребљавати, такође ученик је 

упознат и са негативним 

последицама  неправилног и лошег 

повезивања података и 

информација  

2 

На часовима информатике ученици 

се упознају са начином графичког 

представљања података,  њиховог 

тумачења и коришћењу и примени у 

свакодневном животу кроз логичне 

и свакодневне примере уз 

повезивање садржаја из осталих 

предмета који могу бити актуелни за 

одређене податке 

Разредни 

наставници 

предметни 

наставници а 

посебно 

наставници 

информатике 

и наставници 

математике 

Директор,  помоћник 

директора, пп служба 

то
к
о

м
 г

о
д

и
н

е 

користи табеларни и графички 

приказ и уме да их чита и тумачи у 

различитим ситуацијама на разним 

предметима и свакодневном 

животу 

3 

У зависности од садржаја који се 

обрађује на часу, ученици се 

подстичу да користе ИКТ приликом 

учења 

Предметни 

наставници, 

наставник 

информатике 

Директор, Педагог 
Током 

године 

користи ИКТ за чување, 

презентацију и основну обрада 

података 



Међупредметна компетенција: ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1. 

Радионица на тему-Креативно и 

одговорно коришћење ИКТ у 

свакодневним активностима уз 

повезивање са различитим 

садржајима конкретних предмета 

Наставник 

информатике

, предметни и 

разредни 

наставници 

Директор 

помоћник директора, пп 

служба 

Током 

године 

сигурна и критичка употреба 

електронских медија у слободном 

времену и комуницирању 

2. 

Ученик је упознат са различитим 

средствима из области 

информационо- комуникационих 

технологија као и њиховом 

употребом у различитим садржајима 

конкретних предмета 

Наставник 

информатике 

Предметни и 

наставници 

разредне 

наставе 

Директор 

помоћник директора, пп 

служба 

Током 

године 

приликом решавања проблема уме 

да одабере средство ИКТ-а и 

користи на одговарајући начин и за 

одређени садржај конкретног 

предмета 

Међупредметна компетенција: РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1. 

Симулација разних проблемских 

ситуација (играње улога) на 

редовним и часовима грађанског и 

ОЗ 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

наставници 

грађанског 

васпитања, 

разредне 

старешине, 

педагог 

Директор, педагог 

Током 

године, 

на 

часови

ма 

ученик уме да препозна одређену 

проблемску  ситуацију и наброји 

различите начине и аргументе за 

њено решавање  

2. 

Употреба разних интерактивних 

метода на часу којим се развија 

критичко и аналитичко мишљење уз 

обавезно међупредметно повезивање 

које ће допринети и самој ширини и 

слободи развоју критичког и 

аналитичког мишљења, као и 

повезивање са ситуацијама из 

свакодневног живота 

Разредни и 

предметни 

наставници 

Директор и педагог 
Током 

године 

ученик уме да упоређује различита 

могућа решења 

Међупредметна компетенција: САРАДЊА 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1
. 

Наставник на часу користи 

групни облик рада, радионице уз 

обавезу међупредметног 

увезивања садржаја ради што 

функционалнијег знања и 

развијања сарадничких односа 

између ученика 

 

Разредни и 

предметни 

наставници,  

педагог 

Директор 
помоћник директора, пп 

служба     

Током 

године 

 Ученик конструктивно, 

аргументовано и креативно 

доприноси раду групе уз 

увиђање повезнице садржаја 

различитих предмета и 

конкретне сарадње наставника 

тих предмета чији садржај је 

увезан 



2
. 

Организовање трибина, дебата 

на часовима на конкретне теме 

уз увезивање садржаја из 

предмета потребних за актуелну 

тему 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

пп служба 

Особа која је задала 

одређену активност 
помоћник директора, пп 

служба 

Током 

године 

активно слуша и поставља 

релевантна питања 

3
. 

Израда пројеката из одређених 

предмета, прављење паноа или 

ПП презентације  као завршне 

активности пројекта 

Разредни и 

предметни 

наставници 

Особа која је задала 

одређену активност, 
помоћник директора, пп 

служба 

Током 

године 

ангажује се у реализацији 

преузетих обавеза у оквиру 

групе 

Међупредметна компетенција: 
ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

Р
е
д
н

и
 б

р
о

ј 

Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1. 

Реализовање радионица на тему 

различитости, толеранције, 

равноправности а кроз увезивање 

садржаја из грађанског васпитања, 

тема из ЧОС-а, историје и српског 

језика  

Одељењски 

старешина 

предметни 

наставници, 

пп служба 

Помоћник директора 

директор 

пп служба 

Током 

године 

понаша се одговорно, хумано и 

толерантно у друштву а 

првенствено у школској средини 

2. 

Чланови Ученичког парламента 

упознали вршњаке са повељом о 

Дечијим правима 

На часовима одељењске заједнице и 

чос-а, ученици се баве питањем 

демократских вредности, 

обележавања дана Дечијих права... 

Ученички 

парламент, 

одељењски 

старешина, 

педагог 

Директор 

Т
о

к
о

м
 г

о
д

и
н

е 

зна дечија и основна људска права 

и одговорности, уме да препозна 

кршење и способан је да их 

аргументовано брани 

3. 

Организовање хуманитарних, 

еколошких  акција, акција против 

болести зависности, 

Промовисање здравих стилова 

живота ( биологија, грађанско, 

ЧОС.) 

Предметни 

наставници, 

разредне 

старешине 

Тим за 

заштиту 

животне 

средине 

Тим за 

сарадњу са 

ЦК и 

социјалну 

заштиту 

Директор 
Током 

године 

промовише позитивне вредности 

друштва 

Међупредметна компетенција: ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 
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Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 



1. 

На часовима  природе и друштва, 

биологије, еколошкој секцији, 

физичком и здравственом 

васпитању,  ученици се упознају са 

темом одговорног односа према 

здрављу 

Разредни и 

предметни 

наставници 

Разредни и предметни 

наставници, 

директор, помоћник 

директора, 

пп служба 

Током 

године 

познаје и примењује правила и 

принципе здраве исхране 

2. 

Укључивање Црвеног крста, 

организовање јавних трибина и 

радионица на тему болести и 

здравља 

Црвени крст, 

Дом Здравља, 

СУП, 

предметни 

наставници 

Разредни и предметни 

наставници, 

директор, 

помоћник директора, 

пп служба 

Током 

године 

познаје заразне болести, болести 

зависности и мере превенције 

3. 

Радионице базиране на увезивању 

садржаја из планова света око нас, 

природе и друштва,   еколошке 

секцији и  биологије, ЧОС-а итд 

Предметни и 

разредни  

наставници 

Директор 

помоћник директора, 

Пп служба 

 

Током 

године 

познаје здраве стилове живота, 

промовисање истих  

Међупредметна компетенција: ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ 
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Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1. 

Ученици се на часовима подстичу на 

активности које подстичу 

одрживост: штедња воде, енергије, 

рециклажа, разврставање отпада 

кроз међупредметно повезивање 

садржаја предмета који ће 

допринети снажнијем подстицају и 

ангажовању ученика 

Разредни и 

предметни 

наставници(б

иологије, 

хемије, 

техника и 

технологија, 

географија, 

историја...) 

Директор, помоћник 

директора, пп служба 

Током 

године 

ученик разуме и спреман је да се 

ангажује у заштити природе и 

природних ресурса 

2. 

Организовање акција које су 

усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине са 

акцентом на међупредметно 

повезивање сродних предмета чији 

се садржаји могу увезати и бити у 

функцији акције и спознаје код 

ученика као крајњег циља акције 

Директор, 

руководилац 

еколошке 

секције и 

тима за 

заштиту 

животне 

средине, 

предметни и 

разредни 

наставник 

Директор. Помоћник 

директора 

Током 

године 

ученик спознаје везу између 

квалитета животне средине и 

квалитета свог живота 

Међупредметна компетенција: ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
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Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1
. 

Истицање  значаја културе, 

уметности и естетичке 

компетенције-развој креативног 

и стваралачког мишљења и 

одговорног односа према разним 

пољима живота на часовима и 

разредне и предметне наставе уз 

обавезно увезивање два или 

више предмета 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Директор, помоћник 

директора пп служба 

Током 

године 

ученик препознаје естетичке 

елементе у различитим 

контекстима и повезује их у 

различитим садржајима 

одређених предмета као и у 

свакодневном животу 



 

2
. 

Организовање радионица на 

часовима одељењског старешине 

на тему културе и културног 

односа према себи и другима 

кроз повезивање са садржајима  

из предмета српског језика, 

историје, веронауке и грађанског 

васпитања 

Одељенски 

старешина 

Директор, помоћник 

директора, пп служба 

Током 

године 

показује позитиван однос према 

сопственој култури и култури 

других заједница у свом и 

ширем окружењу 

Међупредметна компетенција: 
ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ПРЕДУЗЕТНИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

Р
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Активност Реализатори 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временск

и оквир Очекивани исходи 

1. 

Израда индивидуалних и тимских 

пројеката на одређену тему –

представљање одређене идеје  и 

реализација исте (1 и 2 раз. као и 5 и 

6 раз. по обавезном плану рада а 

остали по плану и договору са 

Тимом за међупредметне 

компетенције и предузетништво) 

Разредни и 

предметни 

наставници, 

ученици 

Директор, одељењске 

старешине, 

Пп служба, 

Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Током 

године 

ученик показује иницијативу у 

упознавању са карактеристикама 

тржишта рада, учествују у акцији 

од „идеје до производа за продају“ 

2. 
Израда CV и мотивационог писма у 

ком описује своје компетенције, 

жеље, очекивања... 

Ученици, 

наставници 

српског 

језика, 

одељенске 

старешине. 

пп служба 

Директор, одељењске 

старешине 

Током 

године 

препознаје сопствене предности и 

своје могућности у односу на 

будуће образовање и 

професионалну оријентацију 


