
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

Годишњи програм рада педагога сачињен је у складу са Законом о средњем образовању 

и васпитању и Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника и педагога и 

биће усмерени ка следећим подручјима: 

 

САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

Учествовање у изради 

делова  ГПРШ и извештаја 

о раду за прошлу школску 

годину 

прикупљање 

података, анализа, 

дискусија 

директор, 

наставници, 

секретар 

август 

септембaр до 

15.09.2022. 

Израда годишњег и 

месечних планова рада 

школског педагога за 

2022/2023. годину 

израда 

директор, 

наставници, 

секретар 

Током године 

Пружање помоћи 

наставницима у изради 

плана рада одељењског 

старешине 

инструкције, 

сугестије, 

асистенције, писање 

припреме за ЧОС 

одељењске 

старешине 
Током године 

Учешће у планирању рада 

тимова за инклузивно 

образовање 

дискусија, анализа, 

разматрање 

извештаја за 

претходну школску 

годину 

чланови наведениг  

тимова 
Током године 

Праћење и вредновање 

наставног процеса, развоја 

и напредовања ученика 

Увид у е-дневник 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Током године 

Праћење реализације 

образовно-васпитног рада 
Увид у е-дневник 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Током године 

Увођења у посао нових 

наставника 
анализа, сугестије 

наставници, 

одељењске 

старешине 

по потреби и 

на иницијативу 

наставника 

Инструктивно педагошки 

рад са  новим 

наставницима 

праћење, 

анализа, 

сугестије, 

предлози 

наставници 

Током године, 

по потреби и 

на иницијативу 

наставника 

Праћење поступак и 

ефеката оцењивања 

ученика 

праћење,  

увид у е - дневник 
наставници Током године 

Пружање помоћи 

наставницима на 

конкретизовању циљева и 

исхода образовно-

васпитног рада 

праћење, анализа, 

сугестије, предлози, 

евалуација 

наставници 

по потреби и 

на иницијативу 

наставника 



Пружање стручне помоћи 

наставницима на 

унапређивању квалитета 

наставе 

саветовање, 

информисање 
наставници 

по потреби и 

на иницијативу 

наставника 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

Увид у е-дневник наставници Током године 

Сарадња са одељењским 

старешинама  у изради 

планова рада  одељењског 

старешине 

сугестије 
одељењске 

старешине 

по потреби и 

на иницијативу 

наставника 

током године 

Саветодавни рад са 

ученицима којима је 

потеребна помоћ у 

решавању личних, 

школских и породичних 

проблема 

информисање 

саветовање 

родитељи, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

по потреби и 

на иницијативу 

ученика и 

одељењског 

старешине 

Прикупљање података о 

социо-економском 

положају ученика 1. 

разреда, интересовањима и 

склоностима , праћење 

адаптације ученика на 

школске услове живота и 

рада 

анкетирање разговор, 

опсеревацоја 

родитељи, 

наставници 

одељенске 

старешине 

Током године 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила 

понашања у школи 

саветовање 

директор, одељењске 

старешине 

родитељи 

по потреби 

Сарадња са родитељима у 

оквиру адаптације ученика 

на школске услове, размена 

информација о резултатима 

учења и понашању 

ученика 

информисање 

разговор 

родитељи, 

наставници 
по потреби 

Пружање подршке 

родитељима у раду са 

децом која имају тешкоће у 

учењу, проблеме у 

понашању и развојне 

проблеме 

саветовање родитељи по потреби 

Сарадња са директором на 

расподели одељењских 

старешинстава 

разговор директор 

по потреби и 

на иницијативу 

директора 

Учествовање у раду 

наставничког већа (приказ 

резултата анализа и 

истраживања) 

Прикупљање 

података, 

квантитативна и 

квалитативна 

наставници, 

директор 
Током године 



анализа, дискусија о 

комбинованој 

настави 

Учешће у раду стручних 

органа школе: педагошког 

колегијума и стручних већа 

учешће 
чланови стручних 

органа 
Током године 

Вођење евиденције о 

сопственом раду на 

дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

писање педагог Током године 

Припрема за послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада педагога, 

проучавање стручне 

литературе 

писање педагог Током године 

Прикупљање података о 

ученицима и чување 

материјала који садрже 

личне податке о ученицима 

писање педагог Током године 

Аналитичко -истраживачки 

рад 

Прикупљање 

података, 

квантитативна и 

квалитативна 

анализа, о 

комбинованој 

настави 

наставници, 

директор 
Током године 

Аналитичко -истраживачки 

рад 

Прикупљање 

података, 

квантитативна 

анализа, о праћењу 

наставе појединих 

ученика 

наставници, 

директор 
Током године 

 


