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На основу члана 119. став 1. тачка 2. a у складу са чланом 62. Закона о
основама система образовања и васпитања(«Службени гласник републике
Србије « бр.88/2017 и 10/2019. ) Школски одбор Основне школе «Веселин
Маслеша» у Београду, на 7. седници одржаној 13.09.2019. године, донео је
једногласно следећу
ОДЛУКУ
Доноси се Годишњи план рада Основне школе „Веселин Маслешаˮ из
Београда за школску 2019/2020. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Чланом 89. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да установа доноси годишњи план рада, којим се утврђују
време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром,
развојним планом и школским програмом, до 15. септембра.
Чланом 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је да орган управљања установе доноси школски
програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом
остваривању.
На 7. седници, одржаној дана 13.09.2019. године, Школски одбор је разматрао
у оквиру четврте тачке дневног реда Годишњи план рада школе за школску
2019/2020. годину, те је донета одлука као у диспозитиву.
Годишњи план рада садржи целокупан рад школе, од услова рада преко
организације васпитно-образовног рада, планова рада управних, стручних и
руководећих органа школе, плана рада директора школе , педагога, психолога,
библиотекара, посебне програме рада, програме ваннаставних активности ,
Ученичког парламента, план стручног усавршавања запослених.
Председник школског одбора
________________________
Наташа Духанај

I.
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УВОД
Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе одређене су:
- Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр.88/17,
10/2019.)
- Законом о основном образовању и васпитању ( Сл. гласник 55/2013,
101/2017,10/2019. )
- Законом о раду („Сл.гл.РС“ бр. 24/05,61/05,54/09,32/13 ,75/14,13/2017 и 113/2017 и
15/18 аутентично тумачење)
- Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог
боравка (Сл. гласник РС бр. 77/2014.год.)
- Правилникo организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној
школи "Службени гласник РС", број 30. од 25. априла 2019. - Правилником о ближим
критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета,
ученика или трећег лица у установама образовања и васпитања ( Сл. гласник 22/2016.)
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање
и занемаривање ученика (Сл.Гласник РС број. 46/2019 од 26.06.2019. године)
- Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика (Сл.Гласник РС број 21/2015.)
- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Сл.Гласник РС бр. 81/2017 и 48/2018 од 22.6. 2018.)
- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
(Сл.Гласник РС број 88/2015,105/15 и 48/16.)
- Правилником о календару образовно-васпитног радаосновне школе за школску
2019/2020. годину ("Сл.гл. РС" – Просветни гласник бр 5/2019.)
- Правилником о оцењивању ученика у основном образовању („Сл.Гласник „ бр.
34/19. од 17.5. 2019.)
- Правилником о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа (
„Сл.Гланик РС“ бр.10 /2019. од 15.2. 2019.)
- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које
ообављају делатност основног образовања и васпитања ("Сл.гланик РС" бр.
73/2016,45/2018.)
- Извештајима о раду школе у претходној школској години.
- Извештајем о самовредновању
- Развојним планом школе
- Извештај о реализацији завршног испита
- Стручним упутствима, извештајима, анализама, информацијама Министарства
просвете Републике Србије и Града као и других организација од значаја за основно
образовање и васпитање.
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ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и
одрасле:
1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом
на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације;
2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике
учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета
и ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;
3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање
људског достојанства; образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално
одговорној установи у којој се негују одговорност, сарадња, толеранција, свест о
културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним
вредностима, вредностиа правде, истине, солидарности, слободе, поштења и
одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и
одраслог;
4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено
образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке,
примене достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања
и прилагођених узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и
одраслог;
5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у
различитим облицима образовних активности током живота, са циљем сталног
унапређивања личних, грађанских, друштвених и радних компетенција;
6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и
функционалним оквиром за планирање и остваривање процеса образовања и
васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција;
7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност
наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, стални
професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и етичности;
8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и
одрасли током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и
могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална
проходност);
9) демократоичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања
у стварању и спровођењу образовних политика, поштујући потребе и права уз
побавезе и одговорности;
10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности,
програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања
поштујући специфичности установе и локалне средине;
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У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:
1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског
заступника, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања,
локалном заједницом и широм друштвеном средином;
2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања
и остваривању континуитета у образовању и васпитању;
3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним
способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на
сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и
васпитања и установама;
4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из
осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ нивоима
образовања и васпитања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите,
деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на образовање за
време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења;
5) смањење стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из
социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, лица са
сметњама у развоју и инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу
и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима
инклузивног и интеркултуралног образовања и васпитања;
6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка
личном развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу;
7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања
на различитим узрастима и нивоима, без угрожавања других права детета и других
људских права;
8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања
и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу
унапређивања квалитета образовања и васпитања;

-

-

-

-

Приликом израде овог Годишњег плана рада школе, нарочито се имало у виду:
да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике образовноваспитног рада утврђене Правилником о наставном плану и програму и да у том
циљу доноси овај Годишњи план рада;
да се Годишњим планом рада утврђује време, место, начин и носиоци остваривања
наставног плана и програма;
да ће ученици од петог разреда радити по измењеном наставном плану за предмете
Техника и технологија, Информатика и рачунарство и Физичко и здравствено
васпитање
да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као
полудневна настава или продужени боравак, зависно од потреба деце и добијене
сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека
питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати,
као што су: организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе
рада, осмишљеније предузимање мера да се расположива литература користи
благовремено и стваралачки, редовније посећивати сви часови, да се редовније
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-

-

-

-

-

-

размењују искуства, студиозније прилази пословима у вези са непосредним радом
одељењских старешина са ученицима, боља сарадња са родитељима појединих
ученика који имају проблеме у школи, боља организација слободног времена,
уочавање и адекватно решавање проблема ученика, ефикасније функционисање
стручних актива - виши ниво, већа безбедност ученика и запослених;
да ће ове школске године бити 17 одељења млађих разреда од којих ће 6 радити на
принципима целодневног организовања наставе, и у старијим разредима 17, тако
да је укупан број одељења у школи 34 у настави и 6 група са продуженим
боравком;
да ће просечан број ученика на нивоу школе бити 25,6 – у складу са Законом;
да ће предметна настава у пшрвом циклусу бити заступљена из: српског језика,
математике, света око нас односно природе и друштва, музичке и ликовне културе
и физичког васпитања;
да ће се страни језик – енглески – изучавати од I до VIII разреда као обавезни
наставни предмет;
да ће се настава из немачког и руског језика изучавати од V до VIII разреда са
по два часа недељно други страни језик;
да ће у кроз редовну наставу ученици од V до VII разреда имати три часа физичког
и здравственог васпитања, а у VIII предмет физичко васпитање и изабрани спорт;
да ће се од I до VIII разреда остваривати изборна настава из предмета: верска
настава/грађанско васпитање и немачки/руски – други страни језик од Vразреда;
да ће се од V до VIII разреда остваривати слободне активности кроз 4 изборна
програма које је школа понудила ученицима – цртање, сликање и вајање, хор и
оркестар, свакодневни живот у прошлости, чувари природе а за VIII разред
информатика и рачунарство и у складу са опредељење организовати групна
настава;
од школске 2019/2020. године, образовно-васпитни процес ће бити обогаћен са 14
дигиталних учионица, 2 засебно опремљене учионице за предмет техника и
технологија и дигиталним столом за ученике са који ће радити по ИОП-у 1 и 2;
да је од школске 2018/2019. у примени Е-дневник;
да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе у складу са
материјалним могућностима;
да ће услови рада бити много бољи ако се реализује започето планирање и
комуникација са локалном заједницом и Секретатијатом за образовање и дечју
заштиту око уређења полусутеренског простора школе (мултимедијална учионица
и више наменски простор);
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 планова, програма и садржаја;
да је нужно побољшати радну дисциплину на часовима;
да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради
постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних
наставника српског језика, математике, физике, биологије, хемије, историје и
географије, затим стручних сарадника и директора школе;
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-

да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених
програмских садржаја и других облика сарадње;
да се на пословима и радним задацима наставног процеса налазе стручно
оспособљени наставници чији су досадашњи резултати рада на завидном нивоу,
затим нови, млади, иновативни, енергични и жељни изазова за доказивање и
афирмисање свог рада и рада школе у целини;
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Oсновни циљеви образовања и васпитања су:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета,
ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте
толеранције према насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна
укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких
способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које
се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког
детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних
компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама
тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације
за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања,
самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање позитивних људских вредности;
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима
и неговање другарства и пријатељства;
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права,
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег
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језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање
инеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне
баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завржавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања
и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да
зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног и одговарајућег
нивоа образовања и васпитања.
Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање
образовања и васпитања.
Исходи образовања и васпитања представљају способности ученика да:
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у уменој и писменој
форми;
2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;
3) користи српски језик, односно језик националних мањина и страни језик у зависности
од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање
одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;
6) зна како се учи;
7) уме да разликује чињенице од интерпретације;
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у
свакодневним ситуацијама;
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног
живота, поштује људска права и слободе, комуницира есертивно и ненасилно посебно у
нрастућој разноликости друштва и ређавању сукоба;
12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички
приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који
доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;
14) схвата свет као целину повезаних система и приликом конкретних проблема разуме
да нису изоловани;
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног
изражавања идеја, искуства и осећања путем различитих медија, укључујући музику,
књижевност, извођачке и визуелне уметности;
Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовноваспитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и
садржаје рада.
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1.1.

Материјално – технички и просторни услови рада школе
Школска зграда

Основна школа грађена је 1963. године, а почела са радом 1964. године.
Налази се на општини Вождовац у Београду, улица Кумодрашка 72. Укупна корисна
површина зграде је 3885 м/2 a распоређена је на: 23 учионицe, кабинет за хемију, кабинет
за стране језике, музичку културу, 14 дигиталних учионица, радионицу за техничко
образовање, фискултурну салу са две свлачионице и два мокра чвора и два спортска терена
у школском дворишту; библиотеку са читаоницом - 15 места, просторијом за стручне
сараднике, директора, помоћника директора, секретара, рачунополагача, административно
– финансијског радника, кухињом и трпезаријом са 100 столица и стоматолошком
амбулантом.
Регистрована је код Окружног привредног суда у Београду под бројем FI 8703/909
дана 10. 07. 1990. године. Зграда у целости задовољава потребе васпитно – образовног рада
и ради у две смене.

1.2.

Опремљеност зграде

Од оснивања почетак радa школе прати и одговарајуће опремање намештајем,
наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама на годишњем нивоу.
Током године стварају се нови услови за додатно побољшање материјалних услова и то се
плански и организовано користи. Данас школа поседује све потребне врсте наставних
средстава, односно задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде.
Финансијским планом планирана је стална набавка наставних средстава у складу са
материјалним могућностима. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да
користе рачунаре, а што има утицаја на квалитет наставе и израду дидактичких материјала
у сарадњи са ученицима и родитељима ученика.
Школа је опремљена са око 40 рачунара –у процесу набавке је још 30, дигиталном
учионицом са 21 рачунаром, 7 ТВ-а, 6 видео- рекордера, 3 видео-бима, 14 дигиталних
учионица , 3 преносива рачунара, 4 фото-копир апарата, 4 магнетне табле, 1 „паметна
табла“, паноима у главном ходнику школе, ђачком улазу, у свим учионицама и испред
учионица. Поред свега наведеног, школа поседује стручну литературу и друга дидактичка
средства која се редовно одржавају, чувају и допуњавају новим. Постоји објективан проблем
да су недовољна материјална средства узрок неиспуњавања законом постављених високих
норматива и стандарда за побољшање услова рада као и извршавање васпитно-образовног
рада.
Библиотечки фонд садржи има 5003 књигe. Својом укупном тематиком и садржајном
структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља.
Поред тога, библиотека има мали видео-бим, компјутер и лап-топ за потребе ученика.
У школу редовно стиже више од 5 различитих листова и часописа из свих области науке,
уметности и технике прилагођени узрастима ученика.
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1.3.

Педагошка организација

Школа је организована по принципу хоризонталне поделе рада у две смене: млађи од
I до IV и старији од V до VIII разреда. Одељења која не мењају смену су хомогене групе у
продуженом боравку који имају наставу увек пре подне, а остале активности по подне и то
су: I /1,2,3 и II/1,2,3, – укупно 6 група.
Ритам рада у школи одвија се према утврђеном распореду.
На основу Решења о распореду радног времена и раду школе, деловодни број 987 од
02.09.2019. године, радно време школе је од 06 до 21:00 час. Школа ради у две смене:
- од 7 до 7 и 30 часова - пријем ученика за продужени боравак који ради до 1730 часова
- од 7 и 30 часова – дежурни наставници и радник обезбеђења прате прихват и
функционисање припремног процеса рада
- од 7 : 45 часова - настава за све ученике школе у преподневној смени
- од 14 часова - млађи разреди у поподневној смени
- од 13: 30 часова - старији разреди у поподневној смени

Награде и признања
Међу бројним наградама и друштвеним признањима школи са посебним
задовољством истичемо оно што је постигнуто од школске 2012/13. године:
- базична школа за обуку наставника у пројекту „Професионална оријентација на упису
у средњу школу“,
- менторска школа у поменутом пројекту ''Предузетништво у основним школама'' од
2013/14. године,
- Предузетна школа - пројекат „Преузетничко учење у основној школи“, једна од 4
основне школе у СР Србији на нивоу 8 земаља југоисточне Европе,
- менторска школа у пројекту „Предузетничко учење у основној школи“ од школске
2014/15. године,
- ТОП 10 школа у Србији у пројекту Професионална оријентација,
- Повеља Српске академије иновационих наука за најбољу иновативну идеју ученика за
2014/15. годину,
- Повеља са златним грбом Републике Србије Српске академије иновационих наука за
школску 2015/16. годину,
- Захвалнице за сардњу са разним институцијама током 2017. и 2018. године,
- Захвалница за остварене резултате на такмичењу- верска настава,
- Диплома за освојено 4. место на општинском квиз такмичењу – Црвени крст,
- Захвалница за учешће на припредби поводом 8. Марта – Геронтолошки центар,
- Захвалница за учешће на конкурсу ''Књиге су у моди - Школски портал,
- Захвалница за учешће у конкурсима-Ватрогасни савез Вождовац
- Кошаркашки савез Србије – Сертификат PHOENIX SUNS
- Захвалнице за учешће у хуманитарној акцији ''Чеп за хендикеп'' – дугогодишња сарадња,
- Захвалнице за учешће у математичком такмичењу ''Мислиша'' сваке године,
- Диплома и златна медаља – Ватрогасни савез Београд – 2017. године,
- Златна повеља Савеза проналазача Србије за Израду бизнис плана у оквиру
манифестације општине Врачар
- и остале за сарадњу са локалном самоуправом;
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1.5.

Школски простор

Одржавање школског простора је отежано због материјалних средстава која нису у
складу са потребама. Оваква ситуација увећава одговорност запослених, ученика и њихових
родитеља, а посебно техничког особља - домара као, директора и помоћника директора
школе.
Током летњег распуста, урађено је следеће:
- окречени сви ходници школе
- урађена нивелација пода у 1 учионици
- извршена контрола функционисања свих рачунара у школи
- појачана Амрес мрежа
- опремљено 14 дигиталних учионица
- обновљен дотрајали намештај
- набављена наставна средства
- санирана сва оштећења школског инвентара
- извршена дезинфекција, дезинсекција и дератизација
- извршено генерално хигијенско чишћење школског простора
Школа се максимално уздржава од новчаних потраживања од родитеља ученика и
инсистира се на сопственим средствима.

1.6.

Опремљеност просторија

Опремљеност просторија је задовољавајућа јер садржи све неопходно за одвијање
и задовољавање потреба за извођење образовно-васпитног процеса. Према материјалним
могућностима прате се нормативи и стандарди који треба да омогуће несметано обављање
одговарајућих послова. Ниво опремљености једна је од кључних опредељења наше школе
која треба да воде бољем квалитету образовно-васпитног рада.
За школску 2019/20. годину, током лета, урађена је нова Амрес мрежа и појачан
интернет, опремљене дигиталне учинице кроз пројекат Министарства просвете науке и
технолошког развоја - ''500 дигиталних учионица''. До краја 2019. године, планира се
набавка и других средстава за подизање нивоа опремљености просторија за наставу и рад
запослених.

1.7.

Грејање просторија

Школске 2011/12. године школа је прикључена на даљинско грејање, тачније,
7. 11. 2011. године у сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града
Београда.
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1.8.

Школска кухиња

Школску кухињу за прехрану ученика, после спроведене процедуре, води „Сведес
кетеринг“ доо. Састоји се од кухињског простора за свакодневну припрему ручка за ученике
продуженог боравка и трпезарије са 100 места. За ову школску годину пријавило се 173
ученика млађих разреда за ручак и 288 за ужину. Време издавања ужине врши се у два
термина: од 8 часова и 45 и од 11 часова и 45 минута и ручак у 3 групе. Јеловник је
разноврстан, а прави се у договору са нутриционистом. На месечном нивоу. План недељног
јеловника се налази на огласној табли и сајту школе па тако родитељи имају детаљан увид
у исхрану своје деце.
Током лета 2017. године школска кухиња је реновирана: промењене све плочице,
уведен нови мокри чвор у остави кухиње, обновљен кухињски намештај.

1. 9.

Школска библиотека

Школска библиотека је у саставу школске зграде са посебним улазом и после
ревизије, садржи 5003 књиге. У саставу библиотеке је и читаоница која има 15 места за
ученике и води је библиотекар школе. Радно време библиотеке: понедељак и петак од
9:00 до 15:00, уторак од 10:30 до 16:30h, среда од 12:00 до 18:00 и четвртак од 9:30 до
15:30h. Поред књига, ученици могу да се претплате на часописе: Мали витез, Мали
забавник, Забавник, Нова школа и Витез у складу са узрастом.
Библиотека је опремљена додатним средтвима за рад наставника и ученика.
Приоритет рада библиотеке за ову школску годину је опремање библиотеке новим
књижним фондом.

1. 10.

Зубна амбуланта

У школи постоји стоматолошка амбуланта која функционише у сарадњи са домом
здравља Вождовац и у потпуности задовољава потребе наших ученика. Планом рада
предвиђено је да се систематским прегледима, флуорисањем и васпитним радом делује на
ученике и о томе подносе извештаји. Поред тога, ученици се мотивишу да учествују у
изложбама и литерарним радовима са темом нега зуба.

1. 11.

Запослени у школи

Школа има 81 запосленог и то: 64 наставника, помоћника директора, 3 стручна
сарадника, секретара, 2 финансијска радника, 12 техничког особља и директора школе.
Радно време запослених утврђује се Решењем о 40-часовној радној недељи и распоредом
часова редовне, додатне и допунске наставе, СА као и осталих облика образовно-васпитног
рада.
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1.12.

Родитељи и ученици
Квалификациона структура родитеља:

Школа се налази у урбаном делу велике градске општине Вождовац. Родитељи
ученика већином су образовани - са завршеним IV,VI и VIIстепеном стручне спреме.
Квалификациона структира родитеља одговара структури на нивоу просека
републике Србије.
Бројно стање ученика по одељењима и разредима је дато у посебној табели другог
поглавља Годишњег програма рада школе.
Школску 2019/20. годину започело је 870 ученика.
Однос родитеља према школи је углавном позитиван. Ретки су они који избегавају
сарадњу по било ком основу. Приметно је да родитељи изражавају висока очекивања али је
то у складу са спремношћу да пруже подршку свему што школа ради уважавајући њене
потребе и проблеме. Поједине иницијативе потичу од родитеља и неретко су равноправни
партнери. Нажалост, има родитеља који неодговоран однос према свом детету па и свему
што представља његов живот у школи, манифестује општим негативним ставом. У таквим
случајевима предузимају се Законом прописане мере.

1.13.

Друштвена средина

Постоје потребе али и услови да се сарадња са друштвеном средином настави и
обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети квалитету реализације Годишњег
плана рада школе посебно место заузимају: Школска управа, Градска општина Вождовац,
Секретаријат за образовање и дечију заштиту, Учитељски факултет, Факултет безбедности,
Саобраћајни факултет, Институт за педагошка испитивања, Центар за таленте, Канцеларија
за младе општине Вождовац, Дом здравља Вождовац, Институт за експерименталну
фонетику и патологију говора, Центар за социјални рад, МУП, друге основне школе, средње
школе са којима наша школа већ извесно време сарађује, фирме, туристичке агенције,
музеји, позоришта, спортска друштва, односно шира друштвена заједница.
Конкретни облици сарадње планирани су на нивоу стручних органа, одељењских
већа, ученичких организација, пројеката.
Закључне напомене: Ако се у целини посматрају услови рада школе, мора се
констатовати да су задовољавајући са потенцијалом да у наредном периоду могу бити и
бољи. Побољшање зависи од већих материјалних средстава за улагање у санирање и
обнављање оштећења и боља прилагођеност приступа особа са посебним потребама.
Посебан проблем представља потреба родитеља да и ученици трећег разреда имају
продужени боравак - просторност школе.

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Планира се према Правилнику о календару образовно – васпитног рада основне
школе за школску 2019/2020. годину.
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2.1. Табеларни преглед Календара образовно за школску 2019/2020. год.
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Правилник о календару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину донео
је Министар просвете, спорта и технолошког развоја на основу члана 28. став 6. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, и 27/18 – др.
закон)
Овим правилником утврђује се календар за остваривања образовно-васпитног рада
основне школе. Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени
наставним планом и програмом планирају се Годишњим планом рада.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се за ученике од првог до
седмог разреда у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана, а за
ученике осмог разреда у 34 наставне седмице, односно 170 наставних дана.
Настава и други облици образовно-васпитног рада оствариваће се у два полугодишта.
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2.2. Задужења наставника за школску 2019/ 2020. годину

Стручно веће за области предмета

Руководилац

1.

Стручно веће продуженог боравка

Светлана
Вујановић

2.

Стручно веће наставника разредне
наставе

Снежана
Црњаковић
Стојановић

3.

Стручно веће српског
језика,историје,географије и музичке
културе

Слађана
Костић

4.

Стручно веће страних језика

Тамара
Пантелић

5.

Стручно веће хемије, математике,
физике,биологије,ТО и информатике

Љиљана
Вуковић

6.

Стручно веће физичке културе

Аксентије
Митровић
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Задужења наставника
Руководилац одељењског већа
Одељењски старешина
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
III5
IV1
IV2
IV3
IV4
V1
V2
V3
V4
VI1
VI2
VI3
VI4
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4

Јелена Гајић
Снежана Црњаковић Стојановић
Славица Вујић
Љиљана Машић
Драгана Прокић
Душица Средојевић
Светлана Максимовић
Јелица Чкркић
Сузана Копривица
Дијана Обрадовић
Љиљана Петровић
Александра Станимировић
Марија Живић Петровић
Снежана Којић Ћирић
Бранислава Антонијевић
Наташа Марковић
Славица Филиповић
Слађана Живковић
Наташа Ракић Матић
Весна Вујичић
Тамара Станковић
Мирослава Ђурђевић
Биљана Градојевић
Милан Ракас
Мирјана Бркић Јовановић
Владенка Ковачевић
Ивана Иванчајић
Слађана Костић
Душан Закић
Биљана Жутић
Мирјана Јакшић
Љубица Вучић
Ивана Држајић
Весна Шормаз Јовановић

Славица
Вујић

Душица
Средојевић

Дијана
Обрадовић

Снежана Којић
Ћирић

Тамара
Станковић

Биљана
Градојевић

Владенка
Ковачевић

Љубица
Вучић
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2.3.

Списак уџбеника и приручника

У складу са прописаном процедуром која проистиче из Закона о уџбеницима, Школа је
изабрала уџбенике за школску 2019/20. годину.
Листа уџбеника – уџбеници и уџбенички комплети:
РАЗРЕД

I

II

III

IV

V

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
српски језик: Буквар, Читанка
математика
свет око нас
музичка култура
енглески језик

српски језик
математика
свет око нас
ликовна култура
музичка култура
енглески језик

српски језик
математика
природа и друштво
музичка култура
енглески језик
чувари природе
српски језик
математика
музичка култура
природа и друштво
енглески језик
чувари природе
српски језик
математика
историја
географија
биологија
техника и технологија
ликовна култура
музичка култура
енглески језик
немачки језик
руски језик
информатика и рачунарство

ИЗДАВАЧ
Бигз: Буквар, Читанка – З.Цветановић
Бигз: Математика 1,уџбеник и рад. св.
Сања Маричић
Бигз: Свет око нас 1 и рад.св. 1 и 2
Сања Благданић
Бигз: Музичка култура 1- Д. Братић
Akronolo : Our Discovery
Island Starter
Клет: Читанка, О језику, Абецедар
Клет: Математика - 4 дела
Клет:Уџбеник - 2 дела
Клет: уџбеник
Клет: уџбеник
Akronolo:Our Discovery
Island 1
Едука:Читанка 3, Поуке о језику
Едука: Математика 3а и 3б
Бигз: уџбеник и радна свеска
Креативни центар: уџбеник
Akropolo: Discover English
Starter
Креативни центар: уџбеник
Едука: Читанка 4, Поуке о језику
Едука: Математика 4а и 4б
Креативни центар: уџбеник, рад. св.
Бигз: уџбеник, радна свеска
Akropolo: Discover English 1
Креативни центар:уџбеник
Клет:Читанка-Расковник и Граматика
Креативни ц.: Математика 5
Фреска: Историја 5
Едука: Географија 5
Бигз - Биологија 5
Клет:Техника и технологија 5
Нови Логос: уџбеник
Нови Логос: уџбеник
Нови Логос: English Plus 1
ЗУНС: HALLO, FREUNDE
Клет: Конечно 1
Едука: Информатика и рачунарство
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VI

VII

VIII

српски језик и књижевност
математика
историја
географија
биологија
физика
техника и технологија,
ТТ - конструкторски комплет
ликовна култура
музичка култура
енглески језик
немачки језик
руски језик
информатика и рачунарство
српски језик
математика
историја
географија
биологија
физика
хемија
техничко и информатичко образовање
ликовна култура
музичка култура
енглески језик
немачки језик
руски језик
информатика и рачунарство
српски језик
математика
историја
географија
биологија
физика
хемија
техничко и информатичко образовање
ликовна култура
музичка култура
енглески језик
немачки језик
руски језик
информатика и рачунарство

Клет: Уџбенички комплет
Креативни ц.:уџбеник и збирка задат.
Едука: Историја 6
Вулкан издаваштво: Географија 6
Бигз: Биологија 6
Клет: Физика 6 и збирка задатака
Клет:уџбеник
Инфотехника
Нови Логос: Ликовна култура 6
ЗУНС: Музичка култура 6 са додат.
Нови логос: English Plus 2,Second
Зунс: Hallo, Freunde! 2
Клет: Конечно 2
Едука: уџбеник
Клет : Читанка и Граматика
Kреативни ц.: уџбеник и збирка зад.
ЗУНС: Историја 7
Нови Логос:Географија 7
Бигз : Билогија 7
Бигз - Физика 7 и збирка задатака
ЗУНС : Хемија 7 и збирка задатака
Клет: уџбеник
Бигз: уџбеник
ЗУНС: уџбеник са додатком
Нови Логос: English plus 3
Data Status : Prima 3
Клет: конечно 3
ЗУНС: уџбеник
Клет : Читанка и Граматика
Клет:Уџбеник 8 и збирка задатака
ЗУНС: Историја 8
Нови Логос: Географија 8
Бигз :Биологија 8
Нови Логос: Физика 8 и збирка задат.
ЗУНС: Хемија 8 и збирка задатака
Клет: уџбеник
Бигз - Ликовна култура 8
ЗУНС : Музичка култура 8
Нови Логос: English plus 4
Data Status – Prima 4
Клет: Конечно 4
ЗУНС: уџбеник
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2.4. Табеларни преглед бројног стања ученика

I – IV разреда
I разред
ученика

Одељење
I1
I2
I3
I4
укупно

М.

Ж.

18

12

15

14

16

13

12

14

61

53

Просек броја ученика по
одељењу

III разред
ученика

Одељење
III1
III2
III3
III4
III5
укупно

М.

Ж.

15

11

13

19

12

15

9

13

13

12

62

60

Просек броја ученика по
одељењу

број
одељења

4
114
28,5

II разред
ученика

Одељење
II1
II2
II3
II4

М.

Ж.

14

15

10

17

16

14

15

13

УКУПНО
55 59
Просек броја ученика по
одељењу
IV разред
ученика

број
одељења

5

Одељење
IV1
IV2
IV3
IV4
укупно

М.

Ж.

13

11

12

14

13

10

11

11

49

46

Просек броја ученика по
одељењу

број
одељења

4
114
28,5

број
одељења

4
95
23,75

122
24,4
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Табеларни преглед бројног стања ученика
по одељењима од V – VIII разред
V разред
ученика

Одељење
V1
V2
V3
V4
укупно

М.

Ж.

13

14

14

11

17

10

10

16

54

51

Просек броја ученика по
одељењу
VII разред
ученика

Одељење
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
укупно

М.

Ж.

10

15

12

10

12

12

7

15

13

14

54

66

Просек броја ученика по
одељењу

број
одељења

4
105
26,25

VI разред
ученика

Одељење
VI1
VI2
VI3
VI4
укупно

М.

Ж.

14

12

14

13

16

11

13

11

57

47

Просек броја ученика по
одељењу
VIII разред
ученика

број
одељења

5

120
+2
ИОП-1

Одељење
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
укупно

М.

Ж.

11

11

9

14

11

15

14

11

45

51

Просек броја ученика по
одељењу

број
одељења

4
104
26,0

број
одељења

4
96
24,0

24,0
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УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ШКОЛЕ
ШКОЛСКА 2019 / 2020. ГОДИНА

УЧЕНИЦИ
УКУПНО

I - IV
М.

Ж.

227

218

210

Ж.

215
I -VIII

M.

Ж.

437

433

I

II

III

IV

УКУПНО

4

4

5

4

17

V

VI

VII

VIII

УКУПНО

4

4

5

4

17

М.И Ж.

448
УКУПНО

V - VIII
М.

ОДЕЉЕЊА

М.И Ж.

427
УКУПНО
М. И Ж.

УКУПНО ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ

870

34

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ШКОЛЕ

870

ПРОСЕЧАН БРOЈ УЧЕНИКА НА НИВОУ ШКОЛЕ

25,6

26

2

1

0,5

0,5

2.

Снежана Црњаковић

1-2

17

2

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

1

1

1

0,5

0,5

3.

Славица Вујић

1-3

17

2

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

1

1

1

0,5

0,5

4.

Љиљана Машић

1-4

17

2

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

1

1

1

0,5

0,5

5.

Драгана Прокић

2-1

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

6.

Душица Средојевић

2-2

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

1

1

0,5

0,5

7.

Светлана Максимовић

2-3

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

8.

Јелица Чкркић

2-4

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

9.

Сузана Копривица

3-1

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

10.

Дијана Обрадовић

3-2

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

1

1

1

1

0,5

0,5

11.

Љиљана Петровић

3-3

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

12.

А. Станимировић

3-4

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

13.

Марија Живић

3-5

18

1

1

1

1

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

14.

4-1

18

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

24

10

1

1

1

0,5

0,5

15.

Снежана Којић Ћирић
Бранислава
Антонијевић

4-2

18

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

16.

Наташа Марковић

4-3

18

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

17.

Славица Филиповић

4-4

18

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

24

10

1

2

1

0,5

0,5

18.

Ана Анастасијевић

10

1

1

12

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

19.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

1

Слађана Живковић

16

1

0,5

1

0,5

19

8

20.

АлександраМартиновић

1-1

30

5

21.

Радица Живковић

1-2

30

22.

Биљана Марковић

1-3

23.

Милена Савић

24.
25 .

1
1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

5

0,5

1,5

1

0,5

0,5

30

5

0,5

1,5

1

0,5

0,5

2-1

30

5

0,5

1,5

1

0,5

0,5

Светлана Вујановић

2-2

30

5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Маша Ђуришић

2-3

30

5

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

Укупно
часовна год.
ниво

1

УКУПНО

10

Сарадња са
род.
Остали
послови

24

Стручна тела

0,5

Стручно усавр.

0,5

Час замене

1

Дежурство

1

Рукововодил.

Ваннаставне
активн.
/Секције
Час одељ.
стар.

Пројектна
наст.
1

Педагошка
док.

1

Припрема

2

Изборни пред.
Грађ./Верска

Додатна
настава

Допунска
настава

Редовна
настава
17

Свега

1-1

Екскурзика

Јелена Гајић

КЈД ДКР

1.

Име и презиме

Одељењењ.
старешина

Редни број

ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА – ШКОЛСКА 2019/20.ГОДИНА

1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440

40
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1

40
40
20
31
40
40
40
40
40
40

1440
1440
720
1116
1440
1440
1440
1440
1440
1440

6-4

16

4

Душан Закић

7-4

18

5

Биљана Жутић

7-5

18

6
7
8

Ивана Држаић

8-3

Tамара Пантелић

12
18

Наташа Радивојевић

4

9

Драгица Максимовић

12

10

Душица Стевановић

8

11

Тамара Станковић

12

Марија Обренић

20

13

Јована Mарковић

15

14
15

5-4

Соња Златковић П.

19

Јасна Цветковић

16

Љубица Вучић

17

Љиљана Вуковић

20

6
8-2

20
18

0,50

1

0,5

1

2

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1

0,5

1

1
2

0,25

0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

2

1

1

1

2

1

1

1

2

0,5

0,5
0,5

1,5

1,0

6,25

1

1

1

0.50

1

1

1

1
1

2

0,25

16,0
0
11,0
0
24,7
5
24,5
0
20,0
0
24,0
0
7,00

0,5

1

1

0,5
0,5

24,5
0
21,0
0

1

1

1

0,5

0,5

1

0,50

10

1

1

1

0,5

0,5

1

0,75

10

1

1

1

0,5

0,5

1

0,50

9

1

1,5

1

0,5

0,5

1

9

1

2

1

0,5

0,5

1

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1,5

1

0,5

0,5

0,5

2

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

6

1

1

1

0,5

0,5

1

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,25

0,5

0,5

1

10

0,5

2

1

0,5

0,5

1

8,5

1

2

1

0,5

0,5

0,5

10

1

1,5

1

0,5

0,5

1

3

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

10

10

1

1

10

1

1

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

9

1

0,5

1,5

1

0,5

0,5

0,5

1
1

0,5

0,5

40,0
0
40,0
0
40,0
0
40,0
0
40,0
0
24,0
0
40,0
0
10,0
0
27,0
0
18,0
0
40,0
0
40,0
0
34,0
0
40,0
0
12,0
0
40,0
0
36,0
0

УКУПНО САТИ
ГОДИШЊЕ

2

576

16

УКУПНО САТИ
СЕДМИЧНО

1

1

0,5

0,5

Рад у тиму и
други послови

1

0,5

0,25

Сарадња са родит.

0,5

0,25

0,25

Стручна тела

0,25

3

1

0,25

Стручно усавр.

2

1

9

Пед. документ.

1

0,5

Руководиоци

1

0,5

Припрема

0,25

3

Свега

2

1

Екскурзија

1

0,5

24,5
0
24,2
5
24,5
0
24,5
0
24,0
0
16,0
0
24,0
0

0,25

Час замене

Мирјана БЈовановић

0,50

0,5

4

Дежурство

3

2

1

Писмени задаци

16

1

0,5

КЈД и ДКР

6-1

Час одељ. стареш.

Мирослава Ђурђевић

Секције

2

10

1

Пројектна настава

18

0,5

Обавезна изборна

7-3

0,5

Додатна настава

Слађана Костић

Редни број
1

Име и презиме

1

Допунска настава

8

Редовна настава

Ивана Држаић

Одељењски стар.

26.

1440
1440
1440
1440
1440
864
1440
360
972
648
1440
1440
1224
1440
432
1440
1440

28

18
19

Наташа Ракић Матић
Славица Поповић Б.

20

Мирјана Јакшић

21

Адријана Миљаковић

22

Весна Шормаз Ј.

23

5-2

22
12

8-1

20
10

8-4

Гордана Стојић

20
10
20

24

Александра Лојаница

25

Душан Миловановић

20

26

Добривој Цветковић

20

27

Биљана Градојевић

6-2

20

28

Милан Ракас

6-3

20

29

Весна Bујичић

5-3

10

30

Аксентије Митровић
Сузана Милинковић

8

32

Марко Зечевић

13

34

Ивана Иванчајић

0,5

1

0,25

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

7-2

16

5
2

1

0,25

1

0,5
0,5

1

0,50

3

5
2

20

31

33

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

2

1

1

1
1

0,5

4

0,25
0,25
0,25

1

2
0,5

2
0

Гордана Aтанасковић

2
0,7
5
0,7
5

0,5

1

1

0,50
3
0,5

35
36
37

Владенка Ковачевић
Слађана Живковић
Бојана Јоксимовић

7-1
5-1

4

0,25
0,25

1
0,25

0,25

4
1

0,5
1

2

0,25
0,25

25,5
0
15,5
0
24,0
0
12,0
0
24,0
0
19,5
0
25,0
0
25,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
12,7
5
24,0
0
10,0
0
16,0
0
24,5
0
24,0
0
6,00
6,00
3,00

11

1

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

10

1

1

1

0,5

0,5

1

5

0,5

1

0,5

0,25

0,25

0,5

10

1

1,5

0,5

0,5

0,5

1

7,5

0,5

2

1

0,50

0,25

0,5

0,50

0,50

10

1

1

1

0,50

10

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

10

1

2

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

10

1

1

1

0,5

0,5

1

5

0,75

0,25

0,25

0,5

10

10

1

1

2

1

0,5

0,5

0,5

4

0,50

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

6,5

0,5

1,5

0,5

0,25

0,25

0,5

10

0,5

1

1

0,5

0,5

1

10

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

1
1
0,25

1
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

1

1
0,25
0,50

0,5

0.25

0,25

0,2
5

0,25
0,2
5
0,25

1
0,5
1
1
0,5

1
1

40,0
0
24,0
0
40,0
0
20,0
0
40,0
0
32,0
0
40,0
0
40,0
0
40,0
0
40,0
0
40,0
0
20,0
0
40,0
0
16,0
0
26,0
0
40,0
0
40,0
0
9,00
9,00
4,00

1440
864
1440
720
1440
1152
1440
1440
1440
1440
1440
720
1440
576
936
1440
1440
324
324
144
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1.

Александра
Остојић

2.

Радица
Живковић

3.

Биљана
Марковић

4.

Укупно

Сарадња са
родитељима

Стручна тела

Стручно
усавршавање

Час замене

Дежурство

Педагошка
документација

Руководилац`

Припрема

Свега

Слободне
активности

Одељење

Слободно време

Име и презиме
учитеља

Самосталан рад

редни
број

15

5

10

30

5

/

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

40

15

5

10

30

5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

40

I3

15

5

10

30

5

/

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

40

Милена
Савић

II1

15

5

10

30

5

/

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

40

5.

Светлана
Вујановић

II2

15

5

10

30

5

/

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

40

6.

Маша
Ђуришић

II3

15

5

10

30

5

/

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

40

I1

I2

30

2.5.1.

Годишњи фонда часова редовне и изборне
наставе старији разреди

ПРЕДМЕТ
српски језик
енглески
ликовна к.
музичка к.
историја

V
180
72
72
72
36

VI
144
72
36
36
72

VII
144
72
36
36
72

VIII
136
68
34
34
68

географија
физика
математика
биологија
хемија
ТТ
И ТИО
физичко и
физичко и
здравствено
васпитање - СА
немачки
руски
верско/
грађанско
информатика и
рачунарство

36
/
144
72
/
72

72
72
144
72
/
72

72
72
144
72
72
72

68
68
136
68
68
68

72
+
54

72
+
54

108

68

72
72
36

72
72
36

72
72
36

68
68
34

36

36

36

34

II
180
72
180
72
36
72
/

III
180
72
180
72
36

IV
180
72
180
72
36

72

72

108
36

108
36

108
36

108
36

36

36

36

36

ПРЕДМЕТ
српски језик
енглески
математика
ликовна к.
музичка к.
свет око нас
природа и
друштво
физичко
грађанско
/верска
слободне
активности

Млађи разреди
I
180
72
180
36
36
72
/

2.5.2.

Групе изборних предмета:

Први циклус:

-

верска настава
12

грађанско васпитање
11

Други циклус:
руски језик
4
- верска настава
8
- информатика: VIII разред
4

-

немачки језик
17
грађанско васпитање
12

2.6. Распоред часова
Распоред часова за ову школску годину урадили су задужени наставници: Јелица
Чкркић - наставник разредне наставе и Биљана Градојевић наставница ТТ и Соња Златковић
Пузић, наставник математике за старије разреде. За педагошко-психолошку и укупну
структуру распореда часова одговорни су педагог, психолог и директор школе.
Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други
циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети и шести разред
основног образовања и васпитања има три нова предмета: техника и технологија,
информатика и физичко и здравствено васпитање.
На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље
са тешкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису могла избећи као што
су: све већи број наставника који раде у више школ, већи број група и просторни услови.
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 тако што ће распореди бити изложени у
главном холу и на сајту школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу,
директор и помоћник директора, главни дежурни наставник и стручни сарадници. Часови
замене морају бити у складу са задужењима која проистичу из 40 часовне радне недеље и
евидентирани у Књизи дежурства.
Осим реченог, распоредом ће бити утврђене и паузе сваком наставнику ради замена
одсутних наставника и „дан отворених врата“ за пријем родитеља.
Распоред писмених задатака доноси стручно веће које мора бити усаглашено
временски са свим предметима – језици, математика( један писмени задатак у току недеље).
Писане провере знања дуже од 15min наставници планирају на месечном нивоу и
оглашавају на огласној табли школе.
Годишњи/глобални планови наставних предмета саставни су део Школског
програма и Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину-део 4.1.
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Ред.
бр.
Одељ.
стар.

Име и презиме
наставника

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.

1/1

Јелена Гајић

срп

мат

енг

вер
грађ

физ

физ

мат

срп

сон

доп.
мат

срп

мат

муз

енг

чос

мат

срп

сон

лик

доп.
срп

физ

мат

срп

про.
нас.

сек

2.

1/2

Снежана
Црњаковић

срп

мат

вер
грађ

енг

физ

физ

срп

мат

сон

доп.
срп

мат

муз

срп

лик

чос

срп

мат

сон

енг

доп.
мат

физ

мат

срп

про.
нас.

сек

3.

1/3

Славица Вујић

срп

мат

муз

про.
нас.

вер
грађ

мат

сон

физ

срп

сек

срп

мат

енг

лик

физ

физ

мат

срп

сон

доп.
срп

срп

мат

енг

чос

доп.
мат

4.

1/4

Љиљана Машић

енг

срп

мат

лик

доп.
срп

срп

мат

физ

сон

чос

мат

енг

срп

муз

физ

физ

срп

мат

сон

срп

мат

про.
нас.

вер
грађ

сек

сон

срп

физ

мат

сек

срп

мат

енг

физ

мат

срп

лик

лик

чос

доп.
мат
про.
нас.

муз

мат

срп

сон

доп

срп

физ

мат

енг

вер
грађ

срп

мат

физ

лик

лик

мат

срп

енг

вер
грађ

сон

срп

физ

мат

муз

чос

сон

физ

срп

мат

доп

енг

мат

срп

про.
нас.

сек

срп

мат

физ

лик

лик

мат

срп

вер
грађ

сон

енг

срп

физ

мат

муз

чос

сон

физ

срп

мат

доп

мат

енг

срп

про.
нас.

сек

Јелица Чкркић

мат

енг

срп

муз

доп

сон

физ

срп

мат

чос

енг

мат

физ

срп

сек

срп

мат

сон

физ

про.
нас.

мат

срп

лик

лик

вер
грађ

3/1

Сузана Копривица

енг

муз

мат

срп

чос

чув
пр.

пид

мат

срп

физ

физ

мат

срп

вер
грађ

доп

срп

мат

енг

лик

лик

срп

мат

пид

физ

сек

3/2

Дијана Обрадовић

мат

енг

муз

срп

чос

срп

пид

мат

физ

доп

физ

мат

срп

нар.
тр.

вер
грађ

лик

лик

срп

енг

мат

срп

мат

пид

физ

сек

физ

сек

мат

енг

срп

пид

муз

срп

мат

нар.т
р.

физ

доп

5.

2/1

6.

2/2

7.

2/3

8.

2/4

9.
10.
11.

3/3

12.

3/4

13.

3/5

14.

4/1

15.

4/2

16.

4/3

17.

4/4

18.

Енг.ј

19.

Енг.ј

20.

Енг.ј

Драгана Прокић
Душица
Средојевић
Светлана
Максимовић

Љиљана Петровић
Александра
Станимировић
Марија Живић
Петровић
Снежана Којић
Ћирић
Бранислава
Антовијевић
Наташа Марковић
Славица
Филиповић
Слађана Живковић
Ана Анастасијевић
Ивана Држаић

физ

срп

енг

мат

чос

мат

срп

пид

лик

лик

срп

мат

вер
грађ

мат

физ

срп

енг

чос

срп

мат

лик

лик

нар
.тр.

мат

срп

пид

вер
грађ

доп

срп

мат

физ

муз

енг

мат

срп

пид

физ

сек

физ

срп

мат

нар.
тр.

енг

срп

мат

пид

лик

лик

мат

срп

вер
грађ

физ

сек

енг

мат

срп

пид

доп

срп

мат

муз

физ

чос

мат

срп

муз

физ

чос

физ

пид

мат

енг

срп

срп

мат

лик

лик

нар.
тр.

мат

енг

вер
грађ

срп

доп

срп

физ

мат

пид

дод
сек

срп

мат

пид

муз

чос

срп

енг

мат

физ

нар.
тр.

лик

лик

срп

мат

доп

енг

физ

мат

вер
грађ

срп

мат

пид

физ

срп

дод
сек

муз

срп

мат

физ

чос

физ

пид

енг

мат

срп

мат

срп

лик

лик

нар
.тр.

срп

мат

вер
грађ

енг

доп

мат

физ

срп

пид

дод
сек

муз

срп

мат

чос

дод
сек

енг

мат

срп

физ

пид

срп

мат

лик

лик

нар.
тр.

срп

физ

енг

мат

вер
грађ

пид

срп

физ

мат

доп

1/4

2/4

1/1

1/2

/

2/2

2/1

2/3

2/4

1/4

1/3

1/1

/

/

/

2/1

1/2

/

2/2

2/3

1/3

/

/

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3/5

3/3

3/1

3/2

3/4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4/4

4/2

4/3

4/1

/

/

/

/

/

/

4/2

4/1

4/4

4/3

/

/

/

/

/

/

Р
.
б

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
2
0
.
2
1
.

Од
ељ.
Ст
ар.
61

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

1

2

Ђурђевић Мирослава

84

61

73

Костић Слађана

54

53

74

Закић Душко

64

Бркић Јовановић Мира

64

71

Ковачевић Владенка

71

83

Држаић Ивана

82

75

Жутић Биљана

62

51

Живковић Слађана
Пантелић Тамара

72

62

3

4

5

63

83

6

7

75
74

52

81

82

51

72

1

2

61

84

ч

53

72
81

73

84

81

53

64

74

75

4

52

53

64

Илић Стевановић
Душица

71

6
*

54

73

75

51

74

52

71

72

54

51

51

74

63

75

73

81

62

74

ЧЕТВРТАК

62

СтанковићТамара

53

54

71

74

71

52

54

73

84

75

75
83
81

51

72

73

54

52

82

61

82

84

Ракић Матић Наташа

73

75

81

84

Вуковић Љиљана

75

84

Јовановић Ш. Весна

73

72

73
63

71

74

84

81

51

81
62

5
64

ПЕТАК

ч

72

52

52

74

82

62

53

ч

61

72

61

ч

51

54

54

71

53

73

75

84

62

52

53

74

53

52

75

71

72

84

81

83

51

72

82

81

1

2

3

84

83

63

75

73

54

81

63

4

5

6

74

73

72

54

53

51

52

62

82

64

83

52

62

82

ч

71

74

51

61

63

84

83

73

51

73

82

84

81

51

75

61

74

61

72

ч

63

83

82

83

82

74

ч

83

61

64

81

53

54

74

71

73

51

84

71

73

84

84

72

62

74

72

74

62

81

75

53

52

62

61

75

81

82

83

73

63

64

81

61

62

52

71

84

75

63

54
64

61

62

82

7
ч

71

63

61

7

83

81

64

82

64

83

6

ч

61

62

72

84

5

71

64

74

81

82

4

53

62

81

83

82

52

3

7

82

83

64

64

75

63

71

63

51

82

72

61

73

63

62

2

54

72

64

1

54

72

54

7

53

51

53

83

6

6

81

63

52

5

75

63

8
*
61

4

71

84

62

Поповић Б. Славица

84

63

ч

Цветковић Јасна
52

61

3

52

62

83

2

73

61

64

Вучић Љубица

1

64

61

63

7

83

Златковић Пузић Соња

Марковић Јована

6

64
ч

82

Oбренић Марија

5

83

Максимовић Драгица

82

3

71

Наташа Радивојевић

54

СРЕДА

Презиме и име
наставника

54

53

51

83

84

73

64

72

71

75

73

74

82

63

72

71

83

ч
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2
2
.
2
3
.
2
4
.
2
5
.
2
6
.
2
7
.
2
8
.

Стојић Гордана
81

Јакшић Мирјана

75
81

71

82

Миљаковић Адријана
62

63

Градојевић Биљана

74

74

Цветковић Добривој

51

51

Ракас Милан

51

51

83

63

62

51

61

61

61

71

51

74

74

72

84

75
82

54

52
52

52

82

82

52

52

82

82

61

73

73

73

73

63

64

71

61

75

73

83

83

54

54

62

62

83

83

54

54

53

53

53

53

ч

71

52

81

ч

84

83

72

ч

84
64

84

84

54

53

53

74

72
64

84

71

71

71

71

63

6

74
64
73

61

75

75

75

81

81

75

75

81

81

82

81

62

72

63

63

3

Миловановић Душан

72

84

54

54

83

Ивана Исаиловић
Јоксимовић Бојана

2
9
.
3
0
.
3
1
.
3
2
.
3
3
.
3
4
.

53

3
5
.

72

53

53

64

71

75

74

62

51

51

52

52

73

72
63

Лојаница Александра

63

Митровић Аксентије

82
83

Вујичић Весна

51
52

Зечевић Марко

51
52

82
83

52

64

62

71
72

73
74

75

53

81

54

75

61
63

62
64

51

53
54

71
72

73
74
61
63

54

52

72

71

62

62
64

61

71

81
84

53
54

Милинковић Сузана
Иванчајић Ивана

61

53
54

52
51

81
84

53
54

52
51

818
4

83

52

71
72

83
82
83
82

71
72

82

54

53

75

73

81
84

62
64

61
63

75

82
83

ч

82
83

73
74
73
74

81
84
73

ч

75

62
64
61

51

71
72
51
52
51
52

81
84
74

74

84
61
63

73
74

53
54
71
72

53
54

61
63

73
74
61
63

63

7

62
64

53

64

51

6
2

63

1
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64
75

Планирање годишњих одмора запослених школе врши се према ПКУ и Закону о раду
. Наставници морају да се јаве на посао до 20.08.2018. год. тако да ће започети одмор у
зависности од броја дана.
2.7. План спортских, културних и рекреативних активности
Културне, спортске и рекреативне активности се остварују на основу програма, а ту
спадају следеће активности: пријем првака, пријем ученика првог разреда у Дечији савез,
прослава Дана Светог Саве, прослава Дана школе, почетак и крај школске године, завршетак
основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника,
недеља школског спорта,утакмице, Крос РТС-а, приредбе, представе, изложбе, концерти,
такмичења, смотре, посете уставновама културе, заједничке активности школе и локалне
самоуправе...
Одредбама Правилника о школском календару и Законом о основном образовању,
школа планира реализације две спортске недеље (по једна у првом и другом полугодишту),
Крос РТС-а, реализацију културних и рекреативних активности на основу програма:
спортска такмичења, путујуће учионице, излети, екскурзије и остали изласци ученика.
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ ЗАДУЖЕЊА

Септембар

МЕСЕЦ

Пријем првака
Пријем ученика првог разреда у Дечји савез
Почетак школске године
Прва Недеља школског спорта

Директор и наставници разредне
наставе
Наставници физичког васпитања, наставници разредне
наставе и наставници предметне наставе

Октобар
и током године

Утакмице,приредбе, представе, изложбе,концерти,такмичења,смотре,

Наставници физичког васпитања, наставници разредне
наставе и наставници предметне наставе
Директор и одељењске старешине
8. разреда
Директор, наставници разредне и предметне наставе

Екскурзија ученика 8. разреда
Новембар
и током године
Децембар
и током године

Посете установама културе, заједничке активности школе и локалне
самоуправе
Путујуће учионице

Јануар

Прослава Дана Светог Саве

Фебруар

Обука скијања „Зимска бајка“

Март

Обележавање Дана жена

Април

Прослава Дана школе
Друга недеља Школског спорта

Наставници физичког васпитања, наставници разредне
и предметне наставе
Наставници српског језика,
музичке и ликовне културе,
вероучитељ
Наставници физичког васпитања
Наставници разредне наставе
Наставници српског језика,
музичке и ликовне културе,
вероучитељ

Београдски маратон
Излети
Мај

Крос РТС-а
Излети, настава у природи

Јун

2.8.

Завршетак основношколског образовања и васпитања за ученике 8. разреда
Обележавање краја школске године

Наставници физичког васпитања
Одељењске
стрешине од 1.
до 8. разреда
Наставници физичког васпитања
Одељењске стрешине од 1.
до 7. разреда
Одељењске старешине 8.разреда
Наставници разредне
наставе и наставници предметне наставе

Дневна артикулација радног времена ученика

Дугогодишњи дневни и недељни ритам рада ученика школе није битније
промењен у односу на досадашњи начин организовања. Јутарње прихватање ученика I и II
разреда, а по потреби и ученика осталих разреда, почиње од 07h. Главни дежурни
наставник, одређен распоредом часова и радник обезбеђења дежура од 07:15 h на улазним
вратима. Остали наставници почињу са дежурством од 07:30h на местима која су одређена
распоредом. Ученици ће и даље своје ствари моћи да остављају у својим ормарићима током
боравка у школском простору и учионицама у време великог одмора када треба да изађу у
школско двориште и сачекају време за улазак у школу. Ученици млађих разреда ће примати
ужину у ђачкој трпезарији по посебно направљеном распореду.
Даљи ритам рада одређује се распоредом свих облика образовно-васпитног рада
и распоредом звоњења који се налази на сајту и огласној табли у главном холу школе.
Планирани продужени боравак за ученике I /1,2,3 и
II/ 1,2 и 3 разреда
организован је по исказаним потребама родитеља у периоду од 7 до 17 и 30 сати. Родитељи
најраније могу преузети своју децу из продуженог боравка у 15 часова због израде и
контроле израде домаћих задатака.
Школа ради у две смене тако што ученици класичног одељења првоги другог
разреда и сви разреди до осмог мењају смену недељно. Прва смена почиње са наставом у
08h , а поподневна смена: за млађе у 14h , а за старије разреде у 13h и 30min.

2.9.

Распоред главних дежурних наставника
школска 2019-2020.г.

Организација дежурних наставника у складу је са распоредом часова. За млађе
разреде дежурства су у учионицама, на ходницима, улазима у школу и у продуженом
боравку.
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По истом принципу организована су дежурства за ученике старијих разреда - на
свим спратовима и улазима школе.
Свакога дана школа има једног главног дежурног - обележени су *.
ДЕЖУРСТВО УЧИТЕЉА У ОДЕЉЕЊИМА БОРАВКА У ШК.2019/20.
Понедељак

СЕПТЕМБАР 2019.
Уторак
Среда

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Душица
Средојевић

Славица Вујић

Јелена Гајић

Драгана
Прокић

Снежана
Црњаковић

Приземље

Славица и
Јелена

Снежана и
Јелена

Славица и
Снежана

Све 3 из
1.разр.

Све 3 из 1.разр.

1. спрат

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из
2.разр.

Све 3 из
2.разр.

Светлана и
Душица

Драгана и
Светлана

Понедељак

ОКТОБАР 2019.
Уторак
Среда

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Светлана
Максимовић

Јелена Гајић

Снежана
Црњаковић

Драгана
Прокић

Славица Вујић

Приземље

Све 3 из 1.разр.

Славица и
Снежана

Славица и
Јелена

Све 3 из
1.разр.

Снежана и
Јелена

1. спрат

Драгана и
Душица

Све 3 из
2.разр.

Све 3 из
2.разр.

Светлана и
Душица

Све 3 из 2.разр.

Понедељак

НОВЕМБАР 2019.
Уторак
Среда

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Душица
Средојевић

Светлана
Максимовић

Јелена Гајић

Снежана
Црњаковић

Славица Вујић

Приземље

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из
1.разр.

Славица и
Јелена

Снежана и
Јелена

1. спрат

Драгана и
Светлана

Драгана и
Душица

Све 3 из
2.разр.

Све 3 из
2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Понедељак

ДЕЦЕМБАР 2019.
Уторак
Среда

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Драгана Прокић

Светлана
Максимовић

Душица
Средојевић

Јелена Гајић

Снежана
Црњаковић

Приземље

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из
1.разр.

Славица и
Снежана

Славица и
Јелена

1. спрат

Светлана и
Душица

Драгана и
Душица

Драгана и
Светлана

Све 3 из
2.разр.

Све 3 из 2.разр.

38

Понедељак

Уторак

Улаз и
двориште

Славица Вујић

Драгана
Прокић

Славица и
Снежана

Снежана и
Јелена

1. спрат

ЈАНУАР 2020.
Среда

Четвртак

Петак

Светлана
Максимовић

Душица
Средојевић

Јелена Гајић

Све 3 из
1.разр.

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из
1.разр.

Славица и
Снежана

Све 3 из 2.разр.

Светлана и
Душица

Драгана и
Душица

Драгана и
Светлана

Све 3 из 2.разр.

Понедељак

Уторак

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Снежана
Црњаковић

Славица Вујић

Драгана Прокић

Душица
Средојевић

Светлана
Максимовић

Приземље

Славица и
Јелена

Снежана и
Јелена

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из
1.разр.

Све 3 из 1.разр.

1. спрат

Све 3 из
2.разр.

Све 3 из
2.разр.

Светлана и
Душица

Драгана и
Светлана

Драгана и
Душица

ФЕБРУАР 2020.
Среда

МАРТ 2020.
Среда

Понедељак

Уторак

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Јелена Гајић

Снежана
Црњаковић

Славица Вујић

Драгана
Прокић

Светлана
Максимовић

Приземље

Славица и
Снежана

Славица и
Јелена

Снежана и
Јелена

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 1.разр.

1. спрат

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Светлана и
Душица

Драгана и
Душица

АПРИЛ 2020.
Среда

Понедељак

Уторак

Улаз и
двориште

Душица
Средојевић

Јелена Гајић

Приземље

Све 3 из 1.разр.

1. спрат

Улаз и
двориште

Четвртак

Петак

Снежана
Црњаковић

Славица Вујић

Драгана Прокић

Славица и
Снежана

Славица и
Јелена

Снежана и
Јелена

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Светлана и
Душица

Понедељак

Уторак

Четвртак

Петак

Светлана
Максимовић

Душица
Средојевић

Снежана
Црњаковић

Славица Вујић

МАЈ 2020.
Среда
Јелена Гајић
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Приземље

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 1.разр.

Славица и
Снежана

Славица и
Јелена

Снежана и
Јелена

1. спрат

Драгана и
Душица

Драгана и
Светлана

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.

Понедељак

Уторак

Четвртак

Петак

Улаз и
двориште

Драгана Прокић

Светлана
Максимовић

Душица
Средојевић

Јелена Гајић

Снежана
Црњаковић

Приземље

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 1.разр.

Све 3 из 1.разр.

Славица и
Снежана

Славица и
Јелена

1. спрат

Светлана и
Душица

Драгана и
Душица

Драгана и
Душица

Све 3 из 2.разр.

Све 3 из 2.разр.



ЈУН 2020.
Среда

Главни дежурни – уписује Књигу дежурства

Објашњење
У продуженом боравку дежура свих 6 наставника разредне наставе – свако у свом
одељењу у периоду од 11:30 до 17:30h.
РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЉА – класична настава
I полугодиште
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

УЛАЗ

Наташа Марковић

Љиљана
Машић

Сузана
Копривица

Јелица Чкркић

Бранислава
Антонијевић

I
СПРАТ

Марија ЖивићПетровић*

Марија
ЖивићПетровић

Дијана
Обрадовић*

Љиљана
Петровић*

Александра
Станимировић*

II
СПРАТ

Славица
Филиповић

Снежана
Којић*

Александра
Станимировић

Снежана Којић

Дијана Обрадовић

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

УЛАЗ

Наташа Марковић

Љиљана
Машић*

Марија ЖивићПетровић

Александра
Станимировић

Снежана
Којић

I
СПРАТ

Љиљана
Петровић

Јелица
Чкркић

Дијана Обрадовић

Јелица
Чкркић*

II полугодиште

Бранислава
Антонијевић
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II
СПРАТ

Славица
Филиповић*

Сузана
Копривица

Бранислава
Антонијевић*

Дијана
Обрадовић

Сузана
Копривица*

*главни дежурни
РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА-ВИШИ РАЗРЕДИ

II СПРАТ

I СПРАТ

УЛАЗ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.
М. Зечевић
2.
Љ.Вуковић
3.
Д. Закић

1.
А. Митровић
2.
Г. Стојић
3.
Д. Стевановић

1.
Д.Цветковић
2. *
М. Зечевић
3.
Љ. Вуковић

1.
М. Ракас
2.
С. Милинковић
3.
Т. Пантелић

1. *
А. Митровић
2.
Д. Цветковић
3.
Г.Стојић

1. Г.Атанасковић
2.
В. Шормаз

1.
Б. Жутић
2. *
Д.Закић

1.
М. Јакшић
2.
В. Шормаз

1.
И. Иванчајић
2.
М. Ђурђевић
3.
С. Живковић

1.
Г. Атанасковић
2.
А. Миљаковић
3.
Б. Градојевић

1. *
Ј. Марковић
2.
Н. Ракић
3.
И. Држаић
4.
Т. Пантелић

1.
М. Обренић
2.
А. Лојаница
3.
Ј. Марковић
4.
С. Златковић

1.
Д. Миловановић
2.
С. Костић
3.
Ј. Цветковић
4.
С. Златковић

1.
Ј. Марковић
2.
Б. Жутић
3. *
М. Бркић
4.
Т. Станковић

1.
Д. Максимовић
2.
С. Бубујук
3.
Љ. Вучић

* главни дежурни
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III
3.1.

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
Директор школе

На основу члана 126. став 4. тачка 17. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/2017), директор школе има
Надлежност и одговорност:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
установе;
2) одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређење квалитетног
образовно-васпитног рада;
3) одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијсјим планом и одговара за
одобравање и наменско коришчћење тих средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалите образовно-васпитног
рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника, васпитача и стручних сардника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
9) одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
10) предузима мере у случајевима повреде забране из члана 110-113. овог закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветно саветника, као и других инспекцијских органа;
12) одговоран за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о
установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
13) обавезан да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно
друге законске заступнике стручне органе и органе управљања о свим питањима од
интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког
већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика
установе и саветом родитеља;
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду
установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
овим и другим законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
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20) обезбеђује услове за обезбеђивање права идеце и права, обевезе и одговорности
ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у
радни однос;
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом;
За планирање рада директора школе коришћени су СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА
ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( ''Сл. гласник РС'', бр.
38/2013) кроз 6 области стандарда и индикатора:
I
Руковођење васпитно-образовним процесом у школи,
II Планирање, организовање и контрола рад школе,
III Праћење и унапређивање рада запослених,
IV Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним
синдикатом и широм заједницом,
V Финансијско и административно управљање школом,
VI Обезбеђење законитости рада школе.
Редовни задаци, поред наведеног, проистичу још из закључака Школског одбора,
Савета родитеља, Наставничког већа, педагошког колегијума, ученичког парламента и то
су:
1. послови општег карактера,
2. инструктивно - педагошки рад,
3. oрганизационо-менаџерски послови.
Послови директора се могу поделити на:

3.1.1. Инструктивно – педагошки рад
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Инструктивно – педагошки рад обухвата:
Професионално усавршавање
Интерперсонални односи
Рад у стручним органима и телима
Сарадња са родитељима и ученицима
Сарадња са стручним сарадницима
Сарадња са одељењским старешинама
Сарадња са Саветом школе
Сарадња са органом управљања

3.1.2. Инструктивно – педагошка анализа посећених часова
У складу са овлашћењима, директор школе има обавезу да посећује часове и на
основу тог увида, анализа и процена остварености стандарда дефинисаних Стандардима
квалитета рада школе за област Настава и учење, донесе закључке и мере за побољшање
који ће се примењивати у школској 2018/19. години.
У школској 2018/19. години, прошириће се сарадња са Институтом за педагошка
истраживања кроз спровођење пројекта ''Тролист''. Обука наставника је планирана за 3
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постављена задатка – дијалог, отворени задаци и игра. После реализованих часова, вршиће
се анализа на стручним већима, педагошком колегијуму и Наставничком већу и вршити
спољна процена ефеката рада.
Из претходно реченог проистиче следећи закључак: инсистирати на активној
настави, диференцираној настави, корелацији, примени знања у свакодневном животу,
функционалном знању, увођењу иновативних метода, прилагођавању захтева могућностима
ученика, прилагођавању темпа рада различитим потребама ученика и већој примени
наставних средстава.

3.1.3. Инструктивно – педагошка анализа практичних радова
ученика
Практични радови ученика се могу пратити током читаве године и то кроз: разне
врсте тестирања, такмичења и осталих видова ученичких радова. Инструктивно –
педагошка анализа је предмет дискусија на стручним већима и педагошком колегијуму. У
складу са закључцима предузимају се мере за побољшање и праћење остварених резултата.

3.1.4. Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог
организовања
Рад са ученицима је организован на неколико начина: индивидуални саветодавни
разговори, групни рад, а по потреби и рад са целим одељењем.
Најчешћи облик саветодавног рада са ученицима је индивидуални. У периоду
одрастања ученици се сусрећу са разним, њима тешким проблемима. Често и сами показују
потребу да им се помогне па су у том смислу , по процени укључени и психо-педагошка
служба. Осим тога, приликом спровођења процедуре васпитно-дисциплинског поступка,
ученицима је потребна подршка. У таквим случајевима саветодавни разговори дају одличне
резултате.
Групни рад је заступљен када је конкретан проблем везан за међусобну
комуникацију и толеранцију, па је сарадња са стручним сарадницима неопходна. Често
искуства из оваквих ситуација дају смернице за нове начине решавања проблема. У раду
са целим одељењем примењује се такође, саветодавни и радионичаки начин рада у сарадњи
са ПП службом и одељењским старешином на часовима одељењског старешине и
грађанског васпитања.
Поред свега реченог саветодавни рад са ученицима укључује и организоване облике
као што су: сарадња са одељењским старешином, са стручним сарадницима, са
родитељем/старатељем и тимова.

3.1.5. Саветодавни рад са родитељима
Рад са родитељима је планиран и функционише на сличан начин као са ученицима:
1. Индивидуални разговори за решавање конкретних проблема из образовно-васпитног
рада или промене у понашању ученика и одговорност родитеља/старатеља.

44

2. Групни рад- више родитеља по позиву или сопственом сагледавању проблема насталих
из лоше комуникацвије и толеранције ученика, а који се све више догађају ван школе и
школског простора.
3. Саветодавни рад на родитељским састанцима у сарадњи са одељењским старешином и
стручним сарадницима.
Од посебног значаја је сарадња са Саветом родитеља који својим саветодавним и
добронамерним ставом помаже школи у остваривању бољих резултата.

3.1.6. Инструктивно – педагошко деловање у стручним телима
Стручна тела у образовно – васпитној установи имају најзначајнију улогу за развој и
остваривање наставних планова, програма и садржаја.
Директор школе инструктивно – педагошки делује на више начина:
- праћењем рада,
- благовременим упознавањем са анализама и осталим резултатима, а који су од
значаја за побољшање
- предлагањем, сугерисањем и подстицањем на већу ефективност рада

3.1.7. Послови општег организовања, координирања,
програмирања, анализирања и извештавања
Значај општег организовања се може видети у функционисању свега што је везано за
рад установе, а односи се на основну делатност, тј. образовање и васпитање. Координирање,
програмирање и анализирање су део свеопштег процеса рада који показује оствареност и
успешност рада у школи. За извештавање о постигнутим резултатима користе се:
родитељски састанци, Ученички парламент, наставничко веће, савет родитеља и школски
одбор, путем извештаја, а шира заједница путем сајта школе.

3.1.8. Праћење остваривања планова и програма
Остваривање планова и програма се прати током читаве школске године, и то: путем
извештаја, увидом у евиденције васпитно – образовног рада и посета часовима.
Најбољи показатељи су извештаји рада, који се подносе на свака два месеца у складу са
школским календаром, а сви извештаји чине Извештај о раду школе.
Увид у евиденције образовно – васпитног рада и посете часовима, поред осталог, даје
реалну слику остварености свих планова и програма. Задатак директора је да увек има увид
у остваривање планова и програма, да благовремено укаже на постојање одступања и да у
случају потребе предузме одговарајуће мере.
Школски програм чине индивидуални образовни план и образовни план за ученике са
сметњама у развоју. Наставни план и програм је основа за доношење Школског програма, а
доноси се у складу са утврђеним принципима, циљевима и стандардима постигнућа.
Наставни план садржи: обавезне предмете по разредима, изборне предмете по разредима,
облике образовања и васпитања рада ( редовна, допунска, додатна и остали облици) и
годишњи и недељни фонд часова по предметима и облицима рада. Наставни програм се
планира по стандардима.
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3.1.9. Праћење и редовно остваривање административно –
управних послова
У сарадњи са административним и финансијским сарадницама и секретаром школе
остварују се административно – примена Закона и подзаконских аката, управни послови,
који заузимају значајно место у пословању установе као што је школа. Перидично се
прегледају евиденције, дневници свих облика рада,
записници, матичне књиге и контролисање законом одређених норми за пословање школе.
Указивањем на евентуалне пропусте запослених подиже се квалитет рада.

3.1.10. Учешће у раду стручних и управних органа
Стручни органи у школи су: наставничко веће, стручна већа за области предмета,
одељењска већа, актив за развој школског програма, стручни актив за Развојно планирање,
педагошки колегијум. Саветодавни орган школе је Савет родитеља и управни орган,
Школски одбор. Директор школе као руководилац је одговоран за законитост рада и
успешно обављање делатности школе , па у складу са тим сарађује са свим стручним,
саветодавним органима и органом управљања. У зависности од органа, директор
прилагођава начин сарадње и функционисања. Надлежности стручних органа и педагошког
колегијума су: старају се о осигурању и унапређењу квалитета образовно – васпитног рада,
прате остваривање програма, старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа,
вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника, прате и утврђују резултате рада
ученика и друга стручна питања образовног и васпитног рада. Све поменуте смернице
омогућавају директору школе да прилагођава своје учешће у складу са резултатима и
предузима мере за побољшање квалитета рада.

3.1.11. Сарадња ван школе
Школа је установа од ширег друштвеног значаја. Да би успешно обављала основну
делатност, образовање и васпитање ученика, школа мора да сарађује са широм друштвеном
заједницом. Бројне су институције са којима се свакодневно комуницира и то су:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа, Градска општина
Вождовац и остали, домови здравља, МУП, друге основне и средње школе, факултети, као
и активи директора, секретара, стручних сарадника итд.

3.1.12.
I

ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Планирање и организовање образовно – васпитног рада

програмски садржаји

време

сарадници у реализацији

Формирање нових стручних тела и тимова
Упознавање запослених са радом стручних тела,
тимова; упознавање са задужењима, процедурама и
одговорностима
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Формирање одељења, група; распоред
часова,организација поправних испита
Мотивација запослених-систем награде и похвале
Систем за доношење одлука везаних за школуучешће у раду школе
Упознавање Наставничког већа са годишњим
планом рада директора
Извештаји о организованим
облицимаобраз.васпит.рада;организација и
спровођења образ.-васпит рада,пријем првака,
планирање за реализацију планираних екскурзија
Дечја недеља,иницијална тестирања,изласци
ученика
Анализа остварених резултата образ.-васпит. рада;
Планирање и припремање за такмичења,изласци
ученика
Анализа вредновања и самовредновања,
реализација РПШ и реализација планова, програма
образовно-васпитног рада, излазака ученика и
прослава Нове године
Сумирање остварених резултата на крају првог
полугодишта
Планирање и организовање образовно-васпитног
рада за друго полугодиште
Извештај о реализацији образовно – васпитног рада
свих облика у првом полугодишту
Организовање припремне наставе за ЗИ
Организовање излазака ученика
Планирање и реализација такмичења ученика,
припрема за реализацију екскурзија и осталих
излазака
Остваривање резултата свих облика образовно –
васпитног рада на крају трећег квалификационог
периода
Реализација фонда часова
Организовање излазака ученика
Пробна и иницијална тестирања ученика
Припремна настава
Организовање излазака ученика
Остварени резултати образовно – васпитног рада
свих облика на крају другог полугодишта
Ваннаставне активности на крају школске године

II

Стручно усавршавање запослених
програмски садржаји
Системско вођење евиденције о резултатима рада
и вредновања
Годишњи план стручног усавршавања на основу
резултата Самовредновања
Стручна предавања, семинари у школи
Мотивисање запослених
Угледни часови, презентације, учествовање у
пројектима
Посете семинарима и примена новоастечених
знања
Увођење приправника у образовно-васпитни рад
Конференције и остали облици усавршавања
III Утврђивање кадровских потреба
програмски садржаји
Утврђивање кадровских потреба
Кадровска планирања 1. и 5. разреда
Технолошки вишкови

VIII

Педагог,психолог,наставници

Педагог, секретар,наставници
IX
Директор,задужени наставник
X
XI

ПП служба,наставници

XII

Руководиоци

I

Руководилац

II

Руководиоци

II - VI

Предметни наставници

II

Одељењске старешине

III

Стручна већа, предметни наставници
Руководиоци, одељењска већа

IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI

Одељењска већа
Одељењске старешине
ПП, предметни наставници
Предметни наставници
Предметни наставници
Стручна већа, одељењска већа,
руководиоци
Одељењске старешине и предметни
наставници

време

сарадници у реализацији

Током целе год.
VIII

ПП,наставници

Током целе године

ПП,наставници

Током целе године

ПП,наставници

Током целе године

ПП,наставници

време
VI
VII
VI VIII

сарадници у реализацији
Секретар школе
ПП,секретар школе
ПП,секретар школе
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Текуће и новонастале потребе за кадровима
IV Правни послови
програмски садржаји
Усаглашавање закона и подзаконских аката и
израда докумената школе
Тендерске документације,избор агенција,
Спровођење јавних набавки
Издавање простора-уговори
Решења и годишњи одмори

Током целе год.
време
Током целе године

Стручни актив за Развојно планирање школе
Унапређење анализе успеха и дисциплине на
Наст. већу и педагош. колегијуму
Одељењска већа, тимови
Мере за унапређење образ.-васп. Рада
наставника
VII

сарадници у реализацији

ПП

ПП, комисија
ПП, наставници
ПП, педагошки кол., Стручна већа
и тим за самовредновање

време

сарадници у реализацији

VIII
Током године
IX
Током године

ПП,руководиоци већа и актива

Руководиоци актива
Током

године
ПП, руководиоци

Током године

Руководиоци актива

Током целе године
Руководиоци

Унапређивање материјално – техничке опремљености школе
програмски садржаји
време

Предузимање мера за уклањање физичких
баријера око зграде за потребе деце са сметњама
у развоју
Планирање за унапређење материјалнотехничкe опремљености школе и других
средстава за рад
Опремање и набавка намештаја
Утврђивање потреба за наставним средствима
Набавка техничке опреме
Набавка наставних средстава
Набавка наставних средстава за образовноваспитни рад
Интервенције,поправке и санирање

секретар
секретар
секретар

Инструктивно – педагошки увид и надзор у све видове образовно-васпитног рада
програмски садржаји
време
Израда плана примене угледних часова
Израда плана реализације угледних часова
VIII
Израда инструмената за праћење и евалуацију
часа
Током целе године
План посете, размена искустава и анализа
часова
Провера примене наставних средстава
Увид у Дневнике рада , Дневнике осталих
облика рада и Матичне књиге
I, VI
Преглед педагошке документације и осталих
I, VI, VIII
евиденција
Увид у анализе остварених резултата рада и
Тиком целе године
мере за побољшање и унапређење рада
VI
Рад у стручним органима
програмски садржаји
Упознавање са правилником о похваљивању и
награђивању ученика, наставника и
запослених
Седнице Наставничког већа, педагошког
колегијума
Анализа резултата ЗИ
Оснаживање рада Тима за безбедност и за
заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања
Стручна већа из области предмета
Унапређење сарадње руководећих, стручних и
саветодавних тела

сарадници у реализацији
секретар
секретар

VIII, IX
VIII, IX
Током целе године, VII
Током целе године

Писмена комуникација са родитељима
V

ПП,секретар школе

сарадници у реализацији
шеф рачуноводства, домар

VIII/IX

Током године

шеф рачуноводства

Током године

шеф рачуноводства

Током године

шеф рачуноводства

Током године

домар школе
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VIII Менаџерски послови
програмски садржаји
Маркетинг школе
Сајт школе
Склапање протокола, уговора
Сарадња са локалном заједницом
Сарадња са медијима
Организовање прослава

IX

Рад са ученицима
програмски садржаји
Саветодавни – индивидуални разговори
Рад у одељењу
Заједничке активности-јачање припадности
школи
Сарња са Ученичким парламентом
Учешће парламента у раду Настав. већа
Сарадња са дечијим организацијама
Вођење васпитно – дисциплинског поступка
X
Рад са родитељима
програмски садржаји
Упознавање родитеља са Планом сарадње са
школом
Индивидуално – саветодавни рад
Посете родитељским састанцима
Интересовања и активности за учешће у животу
школе
Општи родитељски састанци-1. 5. разред
Општи родитељски састанак –
екскурзија,завршни испит 8. р., прослава
матуре
XI
Сарадња са стручним институцијама
програмски садржаји
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
Школска управа
Секретаријат за образовање и дечију заштиту
Завод за вредновање квалитета рада
Завод за унапређење наставе
Министарство за спорт и омладину
XII
Сарадња са друштвеном средином
програмски садржаји
Дечије организације
Домови здравља
Општина Вождовац
Центар за социјални рад
МУП
Факултети, основне и средње школе
Српска академија иновационих наука
Европска пословна школа „Милутин
Миланковић“

време
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

сарадници у реализацији
сви
задужени, тим за маркетинг
директор, ПП
директор, ПП
директор, ПП

Током године

комисија за културне и јавне
делатности

време
Током године
Током године

сарадници у реализацији
ПП, родитељи
Одељењски старешина

Током године

Руководиоци дечијих организација

Током године
Током године

Руководиоци дечијих организација
ПП, секретар

време
IX
Током године

сарадници у реализацији

Током године

одељењски старешина

Током године
V,VI

одељењски старешина,
ПП
одељењски старешина

време
Током године

сарадници у реализацији
ПП, наставници

Током године
Током године
Током године
Током године

ПП, наставници
ПП, наставници
ПП, наставници
ПП, наставници

време
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

сарадници у реализацији
ПП, наставници
ПП, наставници
ПП, наставници
ПП, наставници
ПП, наставници
ПП, наставници

ПП

На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16УС) и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
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делатност основног образовања и васпитања, члан 9. став 2. прописује да школа од 32 до 47
одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.
За школску 2019/20. годину формирано је 34 одељења и у складу са тим стекло право
на помоћника директора.
Решењем директора, на послове помоћника распоређена је Весна Вујичић
професор физичког васпитања.
Задаци:
- организација и руковођење педагошким радом школе
- кооринација рада стручних актива и других стручних органа школе
- обављање других послова у складу са Статутом школе
Помоћник директора ће обављати и послове наставника – 50% у складу са решењем
директора и 40-то часовном радном недељом.
План рада помоћника директора, проистиче и усаглашен је са годишњим оперативним
планом рада директора школе.

ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТИ

Септембар

Организациона питања у вези са почетком нове школске године, учешће у
пријему ученика у први разред, израда распореда дежурства наставника и
кабинета за наставу , увид у глобалне и оперативне планове наставника,
рад на припреми Одељењских већа и прве седнице Наставничког већа
Праћење и унапређивање организације образовно-васпитног рада,
организовање
замене за одсутне раднике, праћење и увид у рад
помоћно-техничког особља,административног особља и стручних
сарадника, праћење реализације
радних
задатака наставника у настави и ваннаставним активностима, учешће у
раду Стручних већа и Педагошког колегијума, контрола ажурирања сајта
школе,
увид у вођење педагошке
документације, посета часовима и анализа
Праћење успеха и постигнућа ученика, давање препорука за даљи напредак,
праћење рада одељењских заједница и разговор са одељењским
старешинама,
сарадња
са психологом и педагогом у анализи и решавању актуелних васпитних
проблема, праћење радне дисциплине, праћење реализације фонда часова,
редовне,
допунске и додатне наставе и слободних активности,
учешће у припреми и реализацији седница Одељењских и Наставничког
већа за крај првог тромесечја
Праћење припрема за прославу Дана Светог Саве, увид у одржавање
хигијене, исправности објекта и естетско уређивање школског
простора,саветодавни рад
са ученицима
и родитељима, замене директора у његовом одсуству, праћење
стручне литературе и учешће у семинарима у сврху стручног усавршавања,
праћење критеријума оцењивања

Октобар
и током године

Новембар
и током године

Децембар
и током године
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Јануар
Фебруар
и током године

Март и током године

Април и током године

Мај

Јун
Јул
Август

Учешће у припреми и реализацији седница Одељењских и Наставничког
већа за крај првог полугодишта, праћење успеха и постигнућа ученика,
давање препорука за даљи напредак, учешће у прослави Дана Светог Саве
Учешће у раду стручних већа и Тимова, унапређивање организације
дежурства у школи, учешће у припреми и органицазији такмичења,
педагошко-инструктивни
рад, активности у стварању
услова за што бољи рад и предузимање мера за побољшање радне
дисциплине
Праћење припреме за прославу Дана школе, помоћ директору у планирању
набавке наставних средстава и опреме за школу, праћење примене
наставних
средстава, сарадња са
локалном заједницом
Учешће у прослави Дана школе, праћење учествовања ученика на
такмичењима,
учешће у припреми и реализацији
седница Одељењских и Наставничког већа за крај трећег тромесечја,
организација и реализација пробног пријемног испита,
помоћ
у припреми и организацији излета и екскурзија
Учешће у припреми поправних и разредних испита у јунском року,
припрема седнице Одељењских већа 8. разреда, организација и реализација
завршног испита, сумирање резултата које су ученици постигли на
такмичењима
Учешће у припреми и реализацији седница Одељењских и Наставничког
већа за крај школске године, реализација ЗИ
Учешће у изради извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину,
организација прегледа Дневника образовно-васпитног рада и Матичних
књига
Учешће у изради Годишњег плана рада школе, организација почетка нове
школске године, контрола припремељености просторија за почетак школске
године, организација припремне наставе, организација поправних испита,
учешће у изради решења о 40-часовној радној недељи, пријем, контрола и
сређивање Годишњих и осталих планова рада наставника, помоћ директору
у формирању одељења и утврђивању бројног стања ученика
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3.2.

Наставничко веће

Садржај рада
Формирање комисије за полагање поправних
испита

Месец

Носилац активности
ДИРЕКТОР
VIII

Разматрање узвештаја о раду школе школске
2018/2019.г.
ДИРЕКТОР
Разматрање извештаја о раду директора
школе за школску 2018/2019.г.
Извештај и анализа о посећеним часовима и
употреба наставних средстава

ДИРЕКТОР И ПП
VIII

Разматрање нацрта Годишњег плана рада за
школску 2019/2020.г.
ДИРЕКТОР
Препоруке за планирање образовно
васпитног рада у складу са новим програмом
наставе и учења
ППС
Доношење одлуке о свечаном пријему првака
СВИ

Разматрање извештаја о евалуацији РП
школе за школску 2018/2019.г.

VIII/ IX

Усвајање Годишњег плана рада школе за
школску 2019/2020.г.

VIII/IX

Усвајање распореда часова за школску
2019/2020. годину

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

Доношење одлуке о организацији допунске,
додатне наставе и СА
Усвајање Акционог плана Развојног
планирања за школску 2019/2020.г.

IX

Усвајање плана стручног усавршавања

ДИРЕКТОР и руководилац
струч. актива за РПШ
Педагог

IX
Усвајање коначних задужења наставника
Директор
Методичко-дидактичка припрема наставе
Упознавање са излетима и изласцима
ученика у току школске 2019/2020.
Доношење одлуке о ослабађању ученика
наставе физичко васпитања
Предавања за Наставничко веће:
„Упознавање са Правилником о оцењивању“
Упознавање са Протоколом поступања у
установи уи одговору на насиље,
злостављање и занемаривање“
Пријем ученика у Дечији савез

ДИРЕКТОР
IX

IX

Наставници физичког
васпитања

IX
X
Руководилац Дечијег савеза
X
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Разматрање рада школске кухиње
План рада стоматолога
Разматрање реализације изведене екскурзије,
наставе у природи и излазака ученика
Разматрање успеха,дисциплине и
изостанакаученика на крају првог
класификационог периoда
Степен укључености ученика у слободне
активности

X
XI

Руководиоци секција

Предавање
“Васпитање као одговор на изазове
савременог доба“

III / IV
Педагог, психолог

Разматрање извештајао реализацији
развојног планирања школе

XI-XII

Планирање културно – забавног живота
ученика и прослава Нове године
Прослава школске славе Свети Сава
Разматрање успеха и дисциплине ученика крај првог класификационог периода са
предлогом мера за побољшање
Реализација планираног фонда часова
(редовне, додатне и допунске наставе, СА )
Упознавање Наставничког већа са
реализацијом Акционог плана РПШ на крају
другог класификационог периода
Разматрање извештаја о стручном
усавршавању наставника и стручних
сарадника
Разматрање извештаја тима за
самовредновање
Разматрање извештаја о раду педагошког
колегијума
Разматрање извештаја о тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Планирање и припремање прославе Светог
Саве
Разматрање извештаја о раду школе на крају
другог класификационог периода школске
2019/20.г.

Руководилац боравка
ПП
Стручни вођа пута, одељењски
старешина
ДИРЕКТОР, руководиоци РВ и
ПП служба

X
X

Руководилац
стручног актива
Одељењска већа

XI-XII
Директор, стручна већа
ДИРЕКТОР, ПП и РВ
I
Руководиоци већа
I
Руководилац стручног актива
I
ДИРЕКТОР и ПП
I
I

Руководилац тима

I

ДИРЕКТОР
Психолог

I
I

сви
ДИРЕКТОР

II
Разматрање извештаја о раду директора на
крају другог класификационог периода
шкосле 2019/20.године
Унапређење анализе успеха и дисциплине
ученика-Тим за обезбеђивање квалитета рада
Разматрање извештаја о посећеним
семинарима
Разматрање извештаја о раду верске наставе
и грађанског васпитања и других изборних
предмета
Извештај о раду ђачке кухиње
Разматрање извештаја тима за инклузију
Осврт на прославу Св. Саве
Усвајање извештаја о реализацији акционог
плана РПШ на кају другог класификационог
периода
Разматрање извештаја о раду ЦК
Разматрање рада стручних тела

ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР, СВ
II
II

Учесници
Наставници

II
II
II
II

Руководилац боравка
Руководилац тима
Сви
Руководилац актива

II
II
III

Руководилац ЦК
Руководиоци
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Планирање и припремање за обележавање
Дана школе
Формирање комисије за израду плана и
програма и излазака за школску 2020/2021.г.
Анализа примене образовних стандарда и
исхода учења

III

Организациони одбор

III
III

стручна већа

Приказ резултата микроистраживања
Тима за самовредновање на тему
''Сарадња са родитељима'' ?????????
Разматрање успеха и дисциплине на крају
трећег квалификационог периода

III

Тим за самовредновање

IV

ДИРЕКТОР, руководиоци већа
и ПП

Разматрање рада ученика у Дечијем савезу

IV

Руководилац Дечијег савеза

Припрема за полагање завршног испита
осмог разреда

IV

ДИРЕКТОР и одељењско веће
осмог разреда

ДИРЕКТОР

Анализа посматраних часова
Сви наставници

Усвајање предлога програма комисије за
извођење екскурзија, наставе у природи
излазака за школску 2020/2021.г.
„Васпитање као одговор на изазове савременог
доба“
Упознавање са изменама Школског програма
за 20120/2021.г. и формирање стручог актива
Извештај и анализа учешћа ученика на
такмичењима
Вредновање рада наставника
Организација припремне наставе за ученике
осмог разреда и формирање комисије за
обављање разредних и поправних испита
Усвајање листе изборних предмета
Формирање комисије за избор ђака
генерације
Усвајање извештаја о изведеним
екскурзијама и наставе у природи
Извештај и анализа успеха ученика осмог
разреда
Доношење одлуке о додели диплома и избор
ученика и спортиста генерације
Анализа успеха и дисциплине ученика - крај
другог полугодишта за ученике од првог до
седмо раз.
Формирање комисије за полагање разредних
испита ученика осмог разреда
Формирање комисије за израду
Годишњег плана рада за школску
2020/21. годину
Утврђивање коначних резултата ученика
осмог разреда
Разматрање извештаја о изведеним
екскурзијама, излетима и осталим изласцима
Предлог поделе предмета на наставнике и
задужења за 2020/2021.г.
Извештај са полагања разредних испита
ученика до седмог разреда
Утврђивање предлога програма рада
наставничког већа

комисија
IV
IV

V

Васпитање као одговор на
изазове савременог доба“
ПП,
ДИРЕКТОР
Стручна већа

V
Педаг. колегијум
ДИРЕКТОР, наставници
V
V
V

Педагог
ДИРЕКТОР

VI

Стручне вође пута и
ДИРЕКТОР
Педагог, ДИРЕКТОР и
стручна већа
Комисија, ДИРЕКТОР и
наставници
ДИРЕКТОР; ПП и
руководиоциун

VI

ДИРЕКТОР

VI

ДИРЕКТОР

VI

Стручна већа

VI

Стручне вође пута, одељењске
старешине
ДИРЕКТОР

VI
VI

Руководиоци одељењских већа

V
V

V

ДИРЕКТОР
VI
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Разматрање извештаја и доношење нових
планова за Годишњи план рада школе за
школску 2020/2021.г.
Упознавање са извештајем о реализацији
Акционог плана РПШ на крају другог
полугодишта
Усвајање извештаја о стручном усавршавању
наставника
Упознавање са изменама школског програма
за 2020/2021.г.
Извештај тима за самовредновање
Извештај о посећеним часовима
Извештај тима за заштиту деце од насиља,
занемаривања и злостављања
Извештај о раду педагошког колегијума

ДИРЕКТОР
VI
Руководилац стручног актива
VI
Психолог и ДИРЕКТОР
VI
Директор, ПП
VI
Руководилац тима
VI
Директор, ПП служба
Психолог
VI
VI

ДИРЕКТОР

Извештај тима за инклузију

VI

Педагог школе
Руководилац тима

Упознавање и усвајање годишњег извештаја
РПШ за 2019/2020.

VI

Извештај о раду Ученичког парламента

Формирање комисије за поправне испите и
организација припремне наставе
Извештај и анализа о посећеним часовима и
употреби наставних средстава у настави за
школску 2019/20.
Разматрање извештаја о спровођењу и
резултатима ЗИ за школску 2019/20.г.
Усвајање коначних задужења наставника за
школску 2019/20.г.
Одлучивање о начину планирања и
припремања наставника за непосредан
васпитно – образовни рад
Разматрање нацрта Годишњег плана рада
школе за школску 2020/21.г.
Усвајање плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника за школску
2020/21.г.
Измене и допуне Школског плана и програма
за школску 2020/21.г.
Утврђивање коначног успеха ученика на
крају 2019/2020.г.
Усвајање распореда часова и рада за школску
2020/21.г.
Доношење одлуке о организацији допунске,
додатне наставе и СА у школској 2020/21.г.
Упознавање са акционим планом РПШ за
2020/21.г.
Припремљеност школе за почетак школске
2020/21.г.
Доношење одлуке о свечаном пријему првака

Директор, руководилац актива

VIII

ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР, ПП

VIII
ДИРЕКТОР
VIII
ДИРЕКТОР
VIII
Педагог
VIII
ДИРЕКТОР, ПП
VIII
ДИРЕКТОР, ПП
VIII
педагог
VIII
VIII

ДИРЕКТОР, руководиоци већа

VIII

ДИРЕКТОР

VIII

ПП

VIII
VIII

ДИРЕКТОР, руководилац
РПШ актива
ДИРЕКТОР

VIII

Руководилац већа разредне
наставе

Напомена: За извршење планираних садржаја одговоран је директор школе, чија је дужност да у сарадњи са
помоћником директора, стручним сарадницама, руководиоцима и другим наставницима припрема седнице и
спроводи закључке.
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Одељењска већа

3.3.

Одељењско веће чине сви наставници једног разреда и стручне сараднице. Седницама
разредних већа присуствује директор школе и заступљени су следећи сарджаји:

Оријентациони садржаји
Август:

-

Усвајање плана и програма одељењског већа;
Усвајање методологија припремања наставе
Организовање поправних испита
Разматрање израде глобалних и оперативних планова, припрема
наставника

Септембар: - Утврђивање часова редовне наставе и наставе изборних предмета
- Утврђивање распореда писмених проверавања ученика
- Усаглашавање оптерећења ученика
- Утврђивање потребе за израдом ИОП-а 1,2,3
- Планирање и организовање културног и забавног живота ученика

Октобар :

- Адаптација ученика петог разреда
- Праћење напредовања ученика
- Евидентирање ученика за додатну, допунску и СА

Новембар:

- Усаглашавање критеријума оцењивања ученика
- Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог
периода
- Праћење резултата и напредовања ученика по ИОП-у
- Организовање ДКР и хуманитарних акција и организовање прославе
- Нове године
- Организовање одржавања родитељских састанака

Децембар:

- Разматрање реализације наставног плана и програма и фонда часова
- Избор ученика за такмичења
- Прослава Нове године и припрема прославе Св. Саве

Јануар:

- Разматрање и анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта

Фебруар:

- Организовање помоћи ученицима са слабијим успехом
- Разматрање здравственог стања ученика
- Планирање културно забавног живота ученика

Април:

- Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог
периода
- Праћење напредовања ученика и Ученика по ИОП-у
- Извештај са такмичења ученика
- Разматрање припрема за извођење екскурзија ученика
- Прослава Дана школе
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Јун:

-

Разамтрање успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта
Разматрање реализације плана и програма и фонда часова
Избор нових руководиоца
Организација поправних и разредних испита
Организација родитељских састанака

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
I полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Утврђивање распореда часова редовне наставе и изборних
предмета
2. Утврђивање распореда провера знања, контролних вежби и
школских задатака
3. Договор око распореда отворених врата и родитељских задатака
4. Утврђивање минимума знања
5. Први разред – утисци наставника, сарадња са ПП службом
IX
6. Упознавање са такмичењима, наградним конкурсима,
обележавањима значајних датума и активностима Пријатеља деце
Вождовац и Црвеног крста
7. Договор о темама пројектне наставе за школску 2019/2020.
годину
8. Договор о наставку реализације пројекта Финанскијско
описмењавање
1. Пријем првака у Дечији савез
2. Идентификовање ученика за допунску наставу
3. Упознавање са Правилником о понашању ученика у школи и
Правилником о заштити деце од насиља
X
4. Адаптација ученика – сарадња са ПП службом
5. Подела задужења за самовредновање
6. Финансијско описмењавање кроз пројектну наставу "Рециклажа није гњаважа"
7. Анализа и евалуација програма финанскијске писмености
1. Анализа успеха и дисциплине на крају 1. класификационог
периода
2. Договор око организације прославе Нове године
3. Договор о припреми ученика за такмичење рeцитатора и учешћа
XI
на смотри ,,Читалачка значка``
1. Упознавање са такмичењима, наградним конкурсима и
обележавањима значајних датума
2. Припреме за прославу Дана Светог Саве
XII
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
2. Анализа реализације наставног плана и програма
3. ИОП- потребе и реализација
I
4. Обележавање Дана Светог Саве
II полугодиште
МЕСЕЦ

II-III

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Разматрање здравственог стања ученика
2.Читалачка значка- школско такмичење
3. Предлог плана и програма екскурзија, излета и наставе у
природи за школску 2020/2021. годину

НОСИОЦИ ЗАДУЖЕЊА

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба
Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба
НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА

Чланови разредног већа,
ПП служба
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IV

V - VI

VIII

4. Договор око прославе Дана школе
1. Анализа успеха и дисциплине на крају 3. класификационог
периода
2. Анализа реализације плана и програма редовне наставе и
осталих облика васпитно-образовног рада
3. Предлог мера за побољшање успеха, сагледавање
успешности допунског рада
4. Анализа успеха на школским такмичењима
5. Прослава Дана школе
1. Анализа успеха и дисциплине на крају 2. полугодишта
2. Анализа реализације наставног плана и програма и фонда
часова
3. Анкетирање родитеља у вези избора изборних предмета
4. Избор руководиоца већа
5. Предлог програма рада Разредног већа за наредну школску
годину
1. Усвајање плана и програма Разредног већа
2.Усвајање распореда контролних вежби
3. Методологија припремања наставе

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

X

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Утврђивање распореда часова редовне наставе и изборних
предмета
2. Утврђивање распореда провера знања, контролних вежби
3. Распоред одржавања родитељских састанака и „Дана
отворених врата“
4. Упознавање са такмичењима, наградним конкурсима,
обележавањима значајних датума и активностима Пријатеља
деце Вождовац и Црвеног крста
5. Договор о темама пројектне наставе за школску 2019/2020.
годину
6. Договор о наставку реализације пројекта Финанскијско
описмењавање
1. Идентификовање ученика који имају потешкоће у учењу и
раду и којима треба пружити додатну помоћ и подршку
2. Праћење напредовања ученика
3. „Читалачки дневник” – упознавање са пропозицијама
4. Упознавање са Правилником о понашању ученика у школи и
Правилником о заштити деце од насиља
5. Исхрана ученика у боравку
6. Подела задужења за самовредновање
7. Финансијско описмењавање кроз пројектну наставу "Рециклажа није гњаважа"
8. Анализа и евалуација програма финанскијске писмености
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог
класификационог периода

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба
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2. Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика
3. Анализа реализације редовне и допунске наставе и слободних
активности за први класификациони период
XI
4. Договор о припреми ученика за такмичење рецитатора и
учешћа на смотри „Читалачка значка“
1. Праћење напредовања ученика који имају потешкоће у учењу
и раду
2. Пројектна настава - час "Колико је сати?"
XII
3. Договор око организације прославе Нове године и Светог
Саве
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
2. Анализа реализације редовне и допунске наставе и слободних
активности за прво полугодиште
I
II полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

II

1. ИОП- потребе и реализација

III

1. „Читалачка значка“, школско такмичење

IV

VI

VIII

1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода
2. Анализа реализације редовне и допунске наставе и слободних
активности за трећи класификациони период
3. Анализа успешности примене мера за за побољшање успеха и
дисциплине ученика
4. Прослава Дана школе
1. Анализа реализације Наставног плана и програма и фонда
часова
2. Анализа рада ученика, постигнутих резултата и изостанака на
крају школске године
3. Анализа успеха ученика на постигнутим такмичењима
4. Анализа примена стандарда
5. Анкетирање родитеља и ученика у вези одабира изборних
предмета за наредну школску годину
6. Избор руководиоца већа
1. Усвајање годишњег програма рада Одељењског већа
2. Методологија припремања наставе
3. Анализа стандарда наставних предмета

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба
Чланови разредног већа,
ПП служба
НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА
Чланови разредног већа,
ПП служба
Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба

Чланови разредног већа,
ПП служба

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Прво полугодиште
МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Утврђивање распореда часова редовне наставе и изборних
предмета
2. Утврђивање распореда провера знања контролних вежби и
писмених задатака
3. Утврђивање распореда отворених врата и родитељских
састанака
4. Договор о активностима пројектне наставе за школску

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА
Чланови разредног већа, ПП
служба
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2019/2020. годину
5. Договор о наставку реализације пројекта Финанскијско
описмењавање

X

XI

XII

I

1. Адаптација ученика из боравка на класичну наставу
2. Упознавање наставника са Правилником о заштити ученика од
насиља
3. Напредовање ученика и ИОП потребе
4. Самовредновање – подела задужења
5. Финансијско описмењавање кроз пројектну наставу "Рециклажа није гњаважа"
6. Анализа и евалуација програма финанскијске писмености
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог
периода
2. Договор око организације Нове године
3. Договор о предстојећим такмичењима – такмичење рецитатора
и ''Читалачка значка''
1. Праћење напредовања ученика који имају потешкоћа у учењу
и раду
2. Упознавање са такмичењима, наградним конкурсима и
обележавањем значајних датума
3. Организација прославе Светог Саве
1. Обележавање Светог Саве
2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
3. Анализа реализације редовне и допунске наставе у првом
полугодишту

II полугодиште
МЕСЕЦ
II

III

IV

VI
VIII

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. ИОП – потребе и реализација
2. Организација прославе Дана школе
1. Читалачка значка – школско такмичење
2. Предлог плана и програма екскурзија, излета наставе 3. у
природи за школску 2019/2020.годину
4. Пројектна настава - час "Рециклажа"
1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода
2. Анализа реализације редовне и допунске наставе и слободних
активности
3. Анализа успеха ученика на школским такмичењима
4. Прослава Дана школе
1. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта
2. Анализа реализације наставног плана и програма
3. Избор руководиоца већа за наредну школску годину
4. Предлог програма рада већа за наредну школску годину
1. Усвајање плана и програма рада Одељењског већа
2. Методологија припремања наставе

Чланови разредног већа, ПП
служба

Чланови разредног већа, ПП
служба

Чланови разредног већа, ПП
служба

Чланови разредног већа, ПП
служба

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА
Чланови разредног већа, ПП
служба
Чланови разредног већа,
ПП служба
Чланови разредног већа, ПП
служба

Чланови разредног већа, ПП
служба
Чланови разредног већа, ПП
служба
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
I полугодиште

МЕСЕЦ

VIII

IX

X

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Реализација пројекта ''Финансијска писменост'' –
Пројектна настава – утврђивање договора о реализацији
2. Усвајање плана и програма рада ОВ
3. Методологија припремања наставе
1. Евалуација пројекта ''Финансијска писменост''
2. Утврђивање распореда часова редовне наставе и изборних
предмета
3. Утврђивање распореда провера знања, контролних вежби
и школских задатака
4. Договор око распореда отворених врата и родитељских
састанака
5. Утврђивање минимума знања
6. Упознавање са такмичењима, наградним конкурсима,
обележавањима значајних датума и активности Пријатеља
деце Вождовац и Црвеног крста
1.Напредовање ученика и ИОП – потребе
2.Самовредновање – подела задужења
3„Читалачки дневник“ – упознавање са процедуром

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Одељењско веће
Учитељи и предметни
наставници

Одељењско веће
Учитељи и предметни
наставници

Чланови већа и ПП
служба

XI

XII

I

1. Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
класификационог периода
2. Договор око организације прославе Нове године
3. Договор о припреми ученика за такмичење рацитатора и
учешћа на смотри ,,Читалачка значка``

1. Праћење напредовања ученика који имају потешкоће у
учењу и раду
2. Упознавање са такмичењима, наградним конкурсима и
обележавањима значајних датума
3. Договор за прославу Светог Саве.

1. Одабир тема – Пројекат Тролист – Пројектна настава
2.Обележавање Светог Саве
3. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта

Чланови већа

Институт за педагошка
истраживања
Одељењско веће
четвртог разреда

Одељењско веће
четвртог разреда
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II полугодиште
1.Анализа реализације редовне и допунске наставе и
слободних активности за прво полугодиште
2.ИОП- потребе и реализација
II

III

IV

V / VI

VIII

1.Читалачка значка- школско такмичење
2. Предлог плана и програма екскурзија, излета и наставе у
природи за школску 2019/20.
3. Планирање и реализација часова – области Тролиста
4. Договор око прославе Дана школе

Одељењско веће
четвртог разреда

Чланови већа и ПП

1.Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода
2.Анализа реализације редовне и допунске наставе и
слободних активности за трећи класификациони период
3. Анализа успешности примене допунског рада са ученицима
4.Анализа успеха ученика на школским такмичењима
5.Прослава Дана школе

Одељенско веће
четвртог разреда

1. Анализа часа – Пројектна настава - Тролист
2. Анализа успеха и дисциплине на крају 2. полугодишта
3. Анализа реализације наставног плана и програма и фонда
часова
4.Анкетирање родитеља у вези избора изборних предмета за
наредну школску годину
5. Избор руководиоца већа
6. Предлог програма рада Већа за наредну школску годину

Одељенско веће
четвртог разреда

1.Усвајање плана и програма рада ОВ
2.Усвајање распореда контролних вежби
3.Припрема и планирање за реализацију пројекат Тролист за
наредну школску годину

Одељењско веће
четвртог разреда

Школске 2019/2020. године спроводиће се програм ''Основи безбедности деце'' у
1. 4. и 6. разреду. Реализација је предвиђена током 8 месеци кроз један час одељењског
старешине на месечном нивоу. Термини одржавања ће се планирати у договору са
предавачем, одељењским старешином и директором школе.
Теме за обраду: 4. и 6. разред - безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби
грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце
од трговине људима, заштита од пожара, заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода.
Предавачи су запослени МУП-а.
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА V РАЗРЕДА
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

X

XI

XII-I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Размeна
искуства
наставника
разредне наставе и
одељенских старешина петог разреда.
Утврђивање распореда писмених проверавања.
Усаглашавање
ставова
у вези са оптерећењем
ученика са домаћим задацима и другим обавезама.
Планирање организовања културног и забавног живота
ученика.
Имплементација стандарда постигнућа ученика кроз месечне и
дневне припреме наставника.
Разматрање успеха и владања ученика на крају I
класификационог периода са предлогом мера за побољшање.
Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне
активности.
Разматрање и анализа напредовања и постигнућа ученика и
ученика по ИОП-уинклузија.
Разматрање и усаглашење критеријума оцењивања.
Посета
одељењских
старешина
часовима ради
праћења дисциплине и рада ученика.
Организовање ДКР и хуманитарних акција.
Организовање прославе Нове године.
Разматрање успеха и владања ученика на крају I полугодишта
са предлогом мера за побољшавање.
Разматрање реализације наставног плана и програма и
стандарда постигнућа ученика.
Извештај о изведеним хуманитарним акцијама ДКР.
Извештај о изведеним културно-забавним и спортским
манифестацијама.
Припремање прославе Дана Светог Саве.
Избор ученика за такмичења и почетак припрема.
Анализа постигнућа ученика према ИОП-у, инклузија.

НОСИОЦИ/ЗА
ДУЖЕЊА

Учитељи четвртог
разреда
Наставници петог
разреда.

и

СВИ

СВИ

СВИ
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II полугодиште
Анализа и осврт на адаптацију ученика-прелаз са разредне
на предметну наставу.
II -III
Напредовање ученика и мере за побољшање
Анализа рада на часовима одељенскогстарешине.
Разматрање рада допунске, додатне наставе и слободних
активности.
Разматрање здравственог стања ученика и мере за
побољшање.
Планирање посета ученика културним установама и
догађајима (музеји, позоришта, биоскопи).
Мотивационо писмо.
Разматрање успеха и владања ученика на крају III
класификациног периода са предлогом мера за побољшање.
Извештај са такмичења ученика.
IV-V
Разматрање предлога плана и програма за извођење
екскурзија у 2019/2020.
Разматрање реализације наставног постигнућа ученика
према ИОП-у, инклузија.

СВИ

СВИ

Разматрање успеха и владање ученика на крају II
полугодишта.
Примена инклузије– ИОП 1,2,3
Разматрање релизације наставног плана и програма стандарда
постигнућа ученика.
Доношење одлука о похваљивању и примена васпитних
и васпитно-дисциплинских мера.
Разматрање извештаја о изведеној екскурзији. Ж
Избор новог руководиоца одељенског већа.
Доношење одлуке о одржавању родитељских
састанака.
Организација разредних испита.
Анализа примене ИОП-а и инклузивног образовања.

VI

VIII

СВИ

Организовање припремне наставе и поправних испита.
Анализа рада одељенског већа и извештаја рада на крају
школске године.
Разматрање израде глобалних, оперативних планова рада,
припрема наставника, имплеметација образовних стандарада
кроз планове.

СВИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VI РАЗРЕД
I полугодиште

МЕСЕЦ

IX-X

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Утврђивање распореда писмених проверавања
Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и
слободне активности

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Одељењско веће
6.разреда
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МЕСЕЦ

XI

I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Усаглашавање ставова у вези са оптерећењем ученика са
домаћим задацима и другим обавезама.
Планирање организовања културног и забавног живота уч.
Имплементација стандарда постигнућа ученика кроз месечне и
дневне припреме наставника
Разматрање успеха и владања ученика на крају I
класификационог периода са предлогом мера
Разматрање и усаглашавање критеријума оцењивања.
Посета одељењских старешина часовима ради праћења
дисциплине и рада ученика.
Анализа стања инклузивног образовања у школи
Организовање ДКР и хуманитарних акција
Организовање културно забавног живота и прославе Нове
године.
Разматрање успеха и владања ученика на крају I полугодишта
са предлогом мера
Разматрање реализације плана и програма.
Извештај о изведеним хуманитарним акцијама и ДКР
Извештај о изведеним културно забавним и
спортским манифестацијама
Припремање прославе Дана Светог Саве
Избор ученика за такмичења и почетак припрема
Напредовање ученика и анализа постигнућа ученика према
ИОП-у

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Одељењско веће
6.разреда

Одељењско веће
6.разреда

II полугодиште

II-III

IV

VI

Организовање помоћи ученицима са слабијим успехом.
Анализа рада на часовима одељењског старешине
Разматрање рада допунске, додатне наставе и слободних
активности.
Разматрање здравственог стања ученика.
Планирање посете ученика културним установама и
догађајима (музеји, позоришта, биоскопи).
Избор уџбеника и других наставних средстава.
Разматрање успеха и владања ученика на крају III
класификационог периода са предлогом мера
Праћење напредовања ученика и анализа резултата ученика
који раде по ИОП-у.
Разматрање припрема за извођење екскурзија и предлог плана
и програма за извођење екскурзија у 2019/2020.

Одељењско веће
6.разреда

Разматрање успеха и владања ученика на крају II полугодишта
са предлогом мера
Примена инклузије – ИОП 1,2,3
Разматрање реализације плана и програма.
Доношење одлуке о похваљивању и кажњавању.
Разматрање извештаја о изведеној екскурзији.
Избор новог руководиоца.
Доношење одлуке о одржавању родитељских састанака.

Одељењско веће
6.разреда

Одељењско веће
6.разреда
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Организација припремне наставе за полагање разредних
испита.
Анализа инклузивног концепта образовања
Извештај са такмичења ученика.
Организовање припремне наставе за полагање поправних
испита.
Извештај о резултатима рада на крају школске године.
Разматрање израде глобалних и оперативних планова рада и
припрема наставника.

VIII

Одељењско веће
6.разреда

Школске 2019/2020. године спроводиће се програм ''Основи безбедности деце'' у 4. и
6. разреду. Реализација је предвиђена током 8 месеци кроз један час одељењског старешине
на месечном нивоу. Термини одржавања ће се планирати у договору са предавачем,
одељењским старешином и директором школе.
Теме за обраду: безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, насиље као
негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима,
заштита од пожара, заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода.Предвиђена је и организација 10 радионица у којима ће учествовати ученици
Предавачи су запослени у МУП-a.
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VII РАЗРЕДА
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Утврђивање распореда писмених проверавања
Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и
слободне активности
Усаглашавање ставова у вези са оптерећењем ученика са
домаћим задацима и другим обавезама
Планирање организовања културног и забавног живота ученика
Имплементација стандарда постигнућа кроз месечне и дневне
припреме наставника

Одељењско веће VII
разреда
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МЕСЕЦ

XI

I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају I
класификационог периода са предлогом мера за побољшање
Разматрање и усаглашавање критеријума оцењивања
Посета одељењских старешина часовима ради праћења
дисциплине и рада ученика
Упознавање са програмом рада ПО и пружање подршке тиму
за ПО
Анализа стања инклузивног образовања у школи-ИОП 1, 2,3
Организовање ДКР и хуманитарних акција
Организовање културно-забавног живота и прослава Нове
године
Разматрање успеха и владања ученика на крају I полугодишта
Разматрање реализације наставног плана и програма и
стандарда постигнућа ученика
Унапређење анализе успеха ученика и предлог мера за
побољшање
Извештај о изведеним хуманитарним акцијама и ДКР
Извештај о изведеним културно-забавним и спортским
манифестацијама
Припремање прославе Дана Светог Саве
Избор ученика за такмичења и почетак припрема
Праћење напредовања ученика и анализа постигнућа ученика
по ИОП-у – примена инклузије

II полугодиште
Договор око реализације ПО ученика
Анализа сарадње одељењских старешина са предметним
наставницима
Разматрање рада допунске, додатне наставе и слободних
II-III
активности
Разматрање здравственог стања ученика и мере за
побољшање
Планирање посете ученика културним установама и
догађајима ( музеји, поторишта, биоскопи)
Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају III
класификационог периода са предлогом мера за побољшање
Разматрање и предлог плана и програма –извођење
IV
екскурзије у школској 2020/2021.
Разматрање напредовања ученика и анализа постигнућа
ученика по ИОП-у-1,2,3
Разматрање успеха и владања ученика на крају II
полугодишта са предлогом мера
VI
Разматрање реализације плана и програма

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Одељењско веће VII
разреда

Одељењско веће VII
разреда

Одељењско веће VII
разреда

Одељењско веће VII
разреда
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Извештај са такмичења ученика
Доношење одлуке о похваљивању и примена васпитних и
васпитно-дисциплинских мера
Разматрање извештаја о изведеној екскурзији
Избор новог руководиоца
Организација припремне наставе и полагања разредних и
поправних и испита
Анализа примене ИОП-а и инклузивног образовања
Организовање поправних испитагодине
Извештај о успеху на крају школскегодине
Припреме за почетак школске године

VIII

Одељењско веће VII
разреда

Одељењско веће VII
разреда

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА - VIII РАЗРЕД
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

XI

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Утврђивање распореда писмених проверавања
2. Евидентирање ученика за допунску и додатну наставу и
слободне активности
3. Усаглашавање ставова - оптерећење ученика са домаћим
задацима и другим обавезама.
4.Унапређивање анализе успеха ученика и мере за
побољшање - 2019/2020.г.
5. Планирање организовања културно- забавног живота
ученика.
6. Упознавање са здравственим и социјалним приликама
ученика.
7. Упознавање са програмом рада ПО и пружање подршке
тиму за ПО.
8. Припрема за извођење екскурзије осмог разреда.
1. Разматрање успеха и владања ученика на првом
класификационом периоду са предлогом мера.
2. Разматрање и усаглашавање критерујума оцењивања.
3. Подношење извештаја о изведеној екскурзији.
4. Посете одељењских старешина часовима ради праћења
дисциплине и рада на часовима.
5. Анализа стања инклузивног образовања.
6. Организивање ДКР и хуманитарних акција.
7. Организовање културно-забавног живота ученика.

Одељењске
старешине
осмог разреда

Сви
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МЕСЕЦ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1.Разматрање успеха и владања ученика у првом полугодишту
са предлогом мера.
2. Разматрање реализације плана и програма.
3. Извештај о изведеним хуманитарним акцијама и ДКР.
4. Припремање прославе Дана Светог Саве.
5. Избор ученика и почетак припрема за такмичења.
6. Анализа понашања ученика и ученика који теже напредују.
7. Стандарди квалитета рада образовно –васпитних
установа.
8. Организовање прославе Нове године.

I

Сви

II полугодиште
II

IV

V

VI
VIII

1.Договор око професионалне орјентације ученика.
2.Организовање помоћи ученицима са слабијим успехом.
3.Анализа рада одељењских старешина.
4.Разматрање рада допунске и додатне наставе и слободних
активности.
5.Разматрање проблематике здравственог стања ученика.
6.Избор уџбеника и других наставних средстава.
7.Организовање културно-забавног живота.
1.Разматрање успеха и владања ученика на трћем
класификационом периоду са предлогом мера.
2.Разматрање припрема за извођење екскурзија и предлог
плана и програма за извођење екскурзије у 2019/20.години.
3.Договор о прослави мале матуре осмог разреда.
4.Анализа стања ученика који раде по ИОП-у.
5.Организовање културно забавног- живота ученика.
6.Обавештавање ученика о упису у средње школе.
1.Разматрање успеха и владања ученика на крају школске
године.
2.Разматрање реализације плана и програма.
3.Извештај са такмичења ученика.
4.Доношење одлуке о похваљивању и кажњавању ученика.
5.Утврђивање предлога за доделу Вукових и посебних
диплома .
6.Утврђивање предлога за избор ученика генерације и
спортиста године.
7.Доношење одлуке о одржавању родитељских састанака.
8.Организација поправних и разредних испита.
1.Разматрање коначних резултата успеха осмог разреда.
2.Избор новог руководиоца већа.
1.Упознавање са резултатима завршног испита
2.Припрема документације за почетак нове школске године.
3.Разматрање плана рада за нову школску годину.
4.Разматрање израде глобалних и оперативних планова и
припрема наставника.

Сви

Сви

Сви

Сви
Сви
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3.4.

Одељењски старешина

Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац
одељења. Свако одељење има свог одељењског старешину којег на почетку школске године
одређује директор школе из редова наставника. Од првог до четвртог одељењски стрешина
је наставник разредне наставе, а од петог до осмог разреда предметни наставник који изводи
наставу у том одељењу.
Основни педагошки задаци одељењског старешине су да:
1. Доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар
одељења и школе као целине
2. Руководи радом одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке),
координира организовање допунског и додатног рада, СА ученика и других облика
ванннастаног ангажовања
3. Усклађује рад и захтеве наставника према ученицима (седнце одељењског већа,
лични контакти)
4. Координира активности педагога и психолога у школи са ученицима и њиховим
родитељима
Прати оптерећеност ученика наставним и ванннаставним активностима
7. Припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара о безбедности и
дисциплини ученика на екскурзијама
8. Посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу (здравствено стање,
физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и
породичне прилике)
9. Пружа подршку и обезбеђује помоћ наставника и стручних сарадника
10. Обавља саветодавни и појачан васпитни рада са ученицима појединачно, групно
или са одељењском заједницом
11. Помаже у раду одељењске заједнице и Ученичког парламента
12. Изриче васпитне мере из своје надлежности
13. Изриче усмене похвале Наставничког и одељењског већа и награђује ученике
14. Пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у ваннаставе
активности
15. Упознаје ученике са задацима и садржајима наставе правилима образовно вапитног
рада, критеријумима оцењивања
16. Штити ученике и запослене од дискриминације, занемаривања и злостављања
17. Помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи у учењу,
понашању и организовању културног и забавног живота
18. Води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито ученика који нередовно
долазе на наставу
19. Преузима мере за отлањање узрока неуспеха одређених ученика
20. Решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета
21. Подстиче формирање хигијенских, кулутрних и радних навука ученика
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22. Реализује часове одељењске заједнице
23. Одобрава одсуство ученика до 3 дана
24. Припрема организује и реализује родитељске сасанке као и облике групне сарадње
са родитељима (најмање 4 пута годишње)
25. Информише родитеље о захтевима које поствља школа пред ученике, о резултатима
које ученици постижу у укупном образовно васпитном рада
26. Заједнички ради са родитељима на побољшањеу резултату учења, рада и развоја
ученика
27. Подноси извештај о свом раду одељењском већу
28. Обавља и друге послове у складу са Законом, општим актом и одлуком директора
школе
Поред свега наведеног, сваки одељењски старешина има обавезу да одржи најмање
4 редовна родитељска састанка у току школске године.
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
I полугодиште

Месец
IX

X

XI

XII

I
II
полугодиште
месец

II

Програмски садржај
Упознавање са планом рада за ову школску годину
Упознавање родитеља са процедуром сарадње са школом
Обавезе, права и дужности ученика
Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад
Наше обавезе, наше одговорности
У сусрет Дечјој недељи
Учешће у активностима Дечје недеље
Како проводимо слободно време
Упознавање са Конвенцијом дечијих права
Радионица“Планирање слободног времена“
Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни, непожељног
понашања
Деца пишу књигу о својим правима
Буквар дечијих права
Шта ћу да будем када порастем
Лажи и ситне крађе прерастају у порок
Ризична понашања – болести зависности ( пушење, алкохолизам, наркоманија )
Шта замерам себи и свом другу
Весело одељењско дружење
Да ли сам задовољан постигнутим успехом
Разговор о првом просветитељу – Светом Сави
Шта знам о Светом Сави

Програмски садржај
Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Гледали смо..
Интересује ме...
Стрес – извори, утицаји, стилови уочавања и превазилажења
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Живот у одељењу – однос дечака и девојчица
Када бих могао, променио бих...
Упознаћу вас са занимањем мојих родитеља
Наш досадашњи резултат
Да ли сам задовољан постигнутим успехом

III

IV

Учествујемо у прослави Дана школе
Када имаш проблем...
Лепо понашање на улици, продавници, биоскопу
Како да сачувамо свет око себе

V

Лепа реч и гвоздена врата отвара
Мој хоби
Анализирамо рад и проблеме у нашој одељењској заједници

VI

Покажи шта знаш
Шта и како у петом разреду
Спремам се за пети разред
Ведар одељењски састанак

VIII

Припрема документације за пријем ученика
Присуство полагању поправних испита
Сређивање педагошке документације

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - ПРВИ РАЗРЕД
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Време
реализације

Програмскисадржаји

IX

Ово сам ја- упознавање ученика у одељењу
Моје име- сазнање о себи
Мој знак- сличности и разлике
Бонтон није бадминтон
Упознавање родитеља са процедуром
сарадње са школом

X

Постаћу члан Дечјегсавеза– Ово смо ми
Заједничка кућа- другарство и сарадња
Учити како се учи- домаћи задаци
Моја омиљена играчка

XI

Моја омиљена игра
Моја торба- организација и ред
Реци ми реци огледалце- хигијена
Моја соба (кревет, ормари, радни сто) хигијена

XII

Упознајемо људе са различитим потребама
(3.12.- међународни дан особа са
инвалидитетим)
Акција „Чеп за хендикеп“
Наша учионица

Носиоци задужења

Одељењски старешина

Одељењски старешина
Руководилац Дечјег савеза

Одељењскистарешина

Одељењскистарешина
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Прослављамо Нову годину

I

II

III

IV

У школи- обавезе ученика
На улици, у аутобусу...- правила понашања
Час посвећен Светом Сави
Мој први зимски распуст
Волим да читам
Више рада, више знања- организација радног
дана и времена за учење
Обрадуј маму, баку...
Лепо понашање на јавним местима
(продавници, биоскопу, позоришту,
ресторану...)
Тужакање
Лепа реч и гвоздена врата отвара
Љубомора
Васкршњи празници
Дан школе- изложба ликовних и литерарних
радова,
спортскеактивности

Одељењски старешина
Наставник верскенаставе
Одељењскистарешина
Библитекар

Одељењскистарешина
ПП служба

Одељењскистарешина
Наставник верскенаставе

Кривица- одговорност за поступке
Нећу- хоћу- исказивање жеља и потреба
Шта нас вређа- решавање сукоба
Другарство је... Наш цвет другарства

V

VI

Шта ценим код себе, а шта код друга
Научили смо...

Одељењскистарешина
ПП служба
Одељењскистарешина

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА






Индивидуални разговори
Упознавање родитеља са Планом сарадње са школом
Родитељски састанци
Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи

ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ






Е дневник
Матична књига
Ђачке књижице
Обавештавање и позивањеродитеља
Писмени извештај о успеху и владању ученика н акрају првог и трећег квартала

Напомена: У току школске године планира се 3-5 посета : позоришту, биоскопу,музеј
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГИ РАЗРЕД
I полугодиште
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Време реализације

Програмски садржаји

Носиоци задужења

Поново у школи- повратак у школу
Наш знак одељења- стварамо знак одељења
Помози старијима- у којим ситуацијама можемо
да помогнемо старијима (1. октобар-Дан старих)
Кад старији говоре- поштујемо старије када
говоре

Одељењски старешина

X

5.
6.
7.
8.
9.

Дечја недеља
Учити како се учи
Како се учи - мапе ума
Наши дланови- представљање себе
Мој страх- како да га превазиђемо

Одељењски старешина
Руководилац Дечијег
савеза
ПП служба

XI

10.
11.
12.
13.

Моји снови- о чему често сањамо
Моје жеље- које су нам жеље
Лица и осећања- наша осећања
Кад сам срећан

Одељењски старешина

XII

14. Обележавање међународног Дана особа са
инвалидитетом
15. Акција „Чеп за хендикеп“
16. Дужности редара, уредимо учионицу- како да
уредимо, чувамо и да се понашамо у учионици и
школи
17. Дочекајмо Нову годину- новогодишња журка

Одељењски старешина

I

18. Како смо прославили празнике- Божић
19. Помоћ или нешто друго- шапутање на часу
20. Свети Сава- школска слава

Одељењски старешина
Наставник верске
наставе

II

21. Д као другарство...- како да будемо добри другари
22. Семафор лепих речи
23. Како да будемо добри- покажимо како да будемо
добри једни према другима

Одељењски старешина

III

24.
25.
26.
27.

IV

28. Форе и фазони- 1. април
29. Како да користим компјутер- када и како
користимо компјутер
30. Дан школе- изложба ликовних и литерарних
радова, спортске активности

IX

1.
2.
3.
4.

Честитка за маму, баку...
Кад порастем бићу...
У сусрет пролећу- чувајмо природу
Реч је...- које су нам ружне навике

Одељењски старешина
ПП служба

Одељењски старешина
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V

VI

31. Пратим црвени кружић- које емисије треба да
гледамо на телевизији
32. Хало, ко је тамо?-како и када користимо фиксни и
мобилни телефон
33. Чувајмо здравље- како да сачувамо своје здравље
34. Бавимо се спортом- зашто је добро да се бавимо
спортом
35. Шта треба да читам- развијамо љубав према
читању
36. Пикникујемо у школи – заједничка прослава
завршетка школске године

Одељењски старешина
Здравствени радник

Одељењски старешина

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА




Индивидуални разговори
Родитељски састанци
Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи
ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Е дневник
 Матична књига
 Ђачке књижице
 Обавештавање и позивање родитеља
 Писмени извештај о успеху и владању ученика на крају првог и трећег квартала
Напомена: У току школске године планира се 3-5 часова посета : позоришту, биоскопу,
музеју..
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - ТРЕЋИ РАЗРЕД
I полугодиште
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Време реализације

Програмски садржаји
1.
2.

IX

3.
4.
5.
6.
7.

X

8.
9.

XI

XII

I

II

III

IV

10.
11.
12.
13.

У трећем разреду
Ово сам ја – представљање себе, колико се
познајемо међу собом
Како да откријем своје способности- ученици
износе своја интересовања
Кад порастем бићу...
Дечија недеља
Како да учимо
Мој радни дан- оргганизујемо радни дан и
слободно време
Рођенданско стабло- знаком представљамо наш
датум рођења
Десет топлих речи- бирамо најлепше речи за
обраћање
Хајде да се договоримо
Хајде да се дружимо- како да се дружимо
Кад настане збрка
Толерација према разликама

14. Упознајемо људе са различитим потребама (3.12.
Међународни дан особа са инвалидитетом)
15. Акција „Чеп за хендикеп“
16. Како уредити радну собу?
17. Весело одељењско дружење - новогодишња журка
18. Божић
19. Свети Сава- правимо пано поводом Светог Саве
20. Правила у учионици- усвајање правила у
учионици, поштовање правила (уређивање паноа)
21. Уредимо учионицу
22. Еколошке заповести- стичемо основна знања из
екологије
23. Рециклирај не фолирај
24. Честитка за маму, баку...
25. Мој први хербаријум- сакупљамо и правимо
хербаријум биљака из нашег краја
26. Здравље на уста улази
27. Добродошлица ластавицама
28. Весели одељењски састанак, 1. април- Дан шале
29. Ускршњи штанд
30. Дан школе- изложба ликовних и литерарних
радова, спортске активности

Носиоци задужења

Одељењски старешина

Одељењски старешина
Руководилац Дечијег савеза
ПП служба

Одељењски старешина

Одељењски старешина
ПП служба

Одељењски старешина
Наставник верске наставе

ПП служба

Одељењски старешина

Одељењски старешина
Наставник верске наставе
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31.
32.
33.
34.

V

Да ли смо безбедни у саобраћају
Заједно на излету, настави у природи
Шта волим да читам
Шта сам планирао, шта сам остварио

35. Научили смо...
36. Споменар

VI

Одељењски старешина
ПП служба

Одељењски старешина

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА




Индивидуални разговори
Родитељски састанци
Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи
ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Дневник рада
 Матична књига
 Ђачке књижице
 Обавештавање и позивање родитеља
 Писмени извештај о успеху и владању ученика на крају првог и трећег квартала
Напомена: У току школске године планира се посета фабрици Соко Штарк, као и посете :
позоришту, биоскопу, музејима...

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
I полугодиште
ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Време
реализације

IX

X

XI

Програмски садржаји

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сад смо четвртаци
Ми смо тим
Како да откријем своје способности- интересовања
ученика
Кад порастем бићу...
Дечја недеља
Kолико смо мотивисани за учење
Учити како се учи- различите технике учења
Мој рад је мој успех- како да стигнем до циља
Моје слободно време- како да испунимо слободно време

10.
11.
12.
13.

Бонтон у учионици
Поштујемо правила у школи
Учимо о пријатељству
Како неговати пријатељство

1.
2.
3.

Носиоци задужења

Одељењски старешина
ПП служба

Одељењски старешина
Руководилац Дечијег
савеза
ПП служба
Одељењски старешина
ПП служба
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XII

I

II

III

IV

V

VI

14. Упознајемо особе са различитим потребама ( 3.12.
Међународни дан особа са инвалидитетом)
15. Акција „Чеп за хендикеп“
16. Да ли смо испунили досадашњи циљ
17. Новогодишња журка
18. Како смо прославили Божић
19. Моја осећања
20. Свети Сава- школска слава
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Одељењски старешина
Наставник верске наставе

Тегла врлина
Толеранција према разликама
Здрава храна- предавање
Честитка за маму, баку...
Пушење или здравље
Недеља здравих уста и зуба
Дан позоришта (27. март)

28. Дан шале
29. Васкршњи празници
30. Дан школе- изложба ликовних и литерарних радова,
спортске активности
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Одељењски старешина
ПП служба

Одељењски старешина
ПП служба
Одељењски старешина
ПП служба
Здравствени радникродитељ
Одељењски старешина
Наставник верске наставе

На излету
Растемо, мењамо се- шта је пубертет
Игре без граница
Шта волим да читам
Моје четворогодишње путовање кроз школовање
Научили смо...

Одељењски старешина
ПП служба
Здравствени радникродитељ
Одељењски старешина

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ V РАЗРЕДА
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Како сам провео летњи распуст
Упознавање са Правилником о похваљивању и награђивању.
Упознавање са активностима тима за подршку ученицима из
осетљивих група-прикупљање школског прибора и уџбеника.
Упознавање ученика са радом и процедуром пријављивања за
тестирање у Регионалном центру за таленте–Београд 2.
Упознавање ученика са Правилником о понашању и одевању–
правима и обавезама.
Упознавање ученика са секцијама–укључивање у рад.
Упознавање са процедуром пријаве насиља у школи и какво све
насиље постоји.
Развијање позитивног става према допунској и додатној
настави и укључивање ученика.
Са родитељима-Упознавање родитеља са Планом сарадње са
школом

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

СВИ
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X

XI

XII

Утврђивање ученика који се упућују на допунску и додатну
наставу и рад секција–упознавање са секцијом„Вештина
живљења“
Предавање–Учити како се учи
Радне навике-подсећање на важност организације
времена.
Подсећање на процедуру пријаве насиља у школи
Са родитељима-иинтересовање и активности родитеља за
учешће у животу и раду школе.
Разговор са ученицима–како смо се адаптирали на предметну
наставу.
Анализа успеха и дисциплине на крају I
тромесечја.
Промене у пубертету–предавање, родитељ.
Решавање конфликта ненасилним путем.
Неговање заједниичке активности- јачање припадности школи.
Разматрање проблема изостајања са наставе.
Обележавање међународногДана инвалида, особа са
хендикепом.
Договор о прослави Нове године и о правилима понашања.
Допунска и додатна–значај и ефекти.
Како сам провео први део зимског распуста.
Припреме и договор о прослави Дана Светог Саве.
Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта.

I

ПП служба
СВИ

СВИ

СВИ
СВИ

II полугодиште

II

III

IV

Како сам провео други део зимског
распуста.
Помоћ ученицима који теже уче и
напредују.
Зашто се некада тучемо, вређамо друге? Стимулисање ученика
за додатни рад и такмичења.
Однос према школској имовини.
Зашто изостајемо са часова; мој предлог за
смањивање изостанака.
''Мотивационо писмо''
Оплемењивање учионице и уређење простора.
Разматрање успеха на крају тромесечја–анализа, предлози за
побољшање.
Како видим себе и како ме виде други.
Договор о прослави Дана школе–учешће ученика.
Договор о организовању и припреми екскурзије ученика–
понашање и правила понашања.

СВИ

СВИ

СВИ
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Посета позоришту или биоскопу.
Могу ли девојчице и дечаци бити другови (расправа„ЗА“и
„ПРОТИВ“).
Анализа реализације допунске, додатне наставе и
СА. Подсећање на Правилник о одевању.

V

Разматрање успеха на крају школске године, поправљање
оцена.
Тема која ме интересује – избор ученика

VI

СВИ

СВИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ - VI РАЗРЕД
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

X

XI

XII

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Упознавање са Правилником и похваљивању и награђивању
Упознавање са активностима тима за подршку ученицима из
осетљивих група-прикупљање школског прибора и уџбеника
Упознавање ученика са радом и процедуром пријављивања за
тестирање у Регионалном центару за таленте – Београд 2
Упознавање ученика са концептом инклузивног образовања –
образовање за све, повезати са правима деце
Упознавање са процедуром пријаве насиља
Упознавање ученика са Правилником о понашањa и одевањa
– права и обавезе ученика
Са родитељима- Упознавање родитеља са планом сарадње са
школом
Утврђивање ученика који се упућују на допунску и додатну
наставу и секције
Предавање – Учити како се учи
Посета сајму књига
Радне навике – подсећање на важност организације времена;
како неговати радне навике
Чување школске имовине
Укључивање ученика у школске секције, допунску и додатну
наставу
Формирање ученичких тимова за помоћ
ученицима који теже уче и напредују
Са родитељима-Увећати интересовање и активности
родитеља за учешће у животу и раду школе
Разговор о изостајању и дисциплини на часовима
“Акне и болести коже код адолесцената“-предавање
Шта смо урадили на I тромесечју – разговор о учењу и
напредовању
Култура живљења ( радне, хигијенске навике,правилна
исхрана )
Неговање заједничке активности-посета позоришту или
биоскопу
Разматрање проблема изостајања са наставе

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

СВИ

СВИ

СВИ

СВИ
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МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Праћење посећивања допунске наставе
„Како одолети притисцима вршњака''
Договор о прослави Нове године и правила понашања
Анализа успеха на крају 1. Полугодишта
Прослава Дана Светог Саве
Договор са ученицима о учешћу на такмичењима и
стимулисање за додатни рад

I

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
ПП служба

СВИ

II полугодиште
МЕСЕЦ
II

III

IV

V

VI

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Зашто некада тучемо и вређамо друге
Однос према школској имовини
Радионица: "Технике учења и мотивација"
Зашто изостајемо са часова; мој предлог за смањивање
изостанака
Како чувамо здрaвље и шта све чини здравствену превенцију
Oплемењивање учионице и сређивање простора
Разматрање успеха и владања на крају трећег
класификационог периода
Како видим себе и како ме други виде
Могу ли девојчице и дечаци бити другови
Присуство ученика на часовима допунске и додатне наставе
Какво нам је другарство у одељењу
Подсећање на правилник о облачењу
Решавање сукоба мирним путем
Договор о понашању на предстојећој екскурзији
Анализа успеха из свих предмета
Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
СВИ

СВИ

СВИ

СВИ

СВИ

Школске 2019/2020. године спроводиће се програм ''Основи безбедности деце'' у 4.
и 6. разреду. Реализација је предвиђена током 8 месеци кроз један час одељењског
старешине на месечном нивоу. Термини одржавања ће се планирати у договору са
предавачем, одељењским старешином и директором школе.
Теме за обраду: безбедност деце у саобраћају, полиција у служби грађана, насиље као
негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима,
заштита од пожара, заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.
Предавачи су запослени МУП-а.
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - VII РАЗРЕД
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

X

XI

XII

I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Како сам провео летњи распуст
Упознавање ученика са Правилником о похваљивању и награђивању
иПравилником о понашању и одевању
Упознавање са активностима тима за подршку ученицима из
осетљивих група-прикупљање школског прибора и уџбеника
Избор ученика за ученички парламент
Подсећање и упознавање са секцијама у школи-укључивање у рад
Утврђивање ученика који се упућују на допунску и додатну наставу и
секције
Предавање – Радионица ''Улога школе у мом животу''
Посета Сајму књига
Радионица ПО
Упознавање са процедуром пријаве насиља у школи
Слободно време-предлози како га користити
Анализа успеха и понашања на тромесечју
Представљање програма ПО „У свету интересовања, вештина и
способности“
Радионица „Пут способности“
Неговање заједничке активности- јачање припадности школи
Разматрање проблема изостајања са наставе
Предавање о СИДИ и сексуално преносивим болестима
Договор око прославе Нове године и правила понашања
Радионица ''Одлуке које доносим-решавање проблема''
Организовање помоћи ученицима који теже напредују
Упознавање са организацијом и припремом прославе Светог Саве
Анализа успеха и дисациплине на крају првог полугодишта

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

СВИ

ПП служба
ПП
СВИ

СВИ
ПП, библиотекар
ПП,библиотекар
СВИ

СВИ

II полугодиште
II

Како сам провео зимским распуст
Подстицање ученика за учешће на такмичењима
СВИ

III

IV

Радионица ''О себи'' из програма ''Умеће одрастања''
Организовање посете позоришту, музеју...
Однос према школској имовини
Праћење дисциплине ученика на часовима са предлогом мера за
побољшање
Разматрање успеха и дисциплине на крају тромесечја-анализа и
предлог за побољшање
Договор око прославе Дана школе-учешће ученика
Могу ли се проблеми решавати без сукоба? Како?

СВИ

СВИ
ПП служба

V

Посета позоришту
Анализа реализације допунске, додатне и СА
Подсећање на Правилник о одевању
Евалуација програма ПО за седми разред

СВИ
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Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта
Радионица ''На здравље''
Слободна тема-тема која занима ученике

VI

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ - VIII

СВИ

РАЗРЕД

I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

X

XI

XII

I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Утврђивање ученика који имају потребу за образовањем по
ИОП-у и ИОП-у 3
Упознавање родитеља са процедуром сарадње са школом
Упознавање ученика са Правилником о понашању и одевању,
избор ученика за Ученички парламент и упознавање ученика са
радом и процедутом пријављивања за тестирање у Регионалном
центру за таленте – Београд 2
Представљање програма Професионалне оријентације и
портфолија за ученике
Упознавање ученика са Правилником о похваљивању и
награђивању ученика
Договор око извођења екскурзија и правила понашања
Подсећање и упознавање ученика са концептом мале матуре на
крају осмог разреда
Подсећање и укључивање ученика у рад допунске, додатне
наставе и рад секција
У свету врлина и вредности – професионална оријентација
Упознавање са процедуром пријаве насиља у школи
Радионица ''На здравље''
Сумирање утисака са екскурзије
Образовни профили у средњим школама – професионална
оријентација
Анализа успеха и понашања на тромесечју
Упознавање са концептом инклузивног образовања –
образовање за све, повезивање са правима деце
Неговање заједничке активности чији је циљ јачање
припадности школи у току школске 2017/18.– спортска
такмичења, излети, трибине, промоције – у
Разматрање проблема изостајања са наставе
Праћење ученика са слабим успехом и реализација допунске
наставе
Договор око прославе Нове године и правила понашања
Подсећање на процедуру полагања Завршног испита
Прослава Дана Светог Саве – договор
Штадобијам бежећи са наставе
Анализа успеха на крају првог полугодишта са предлогом мера
за побољшање

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

СВИ,ПП,
директор

ПП служба

СВИ
ПП, одељењски
старешина

СВИ
ПП, библиотекар
ПП,библиотекар
СВИ

СВИ

II полугодиште
Како сам провео зимски распуст
Помоћ ученицима који теже уче и напредују
II
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III

IV

V

3.5.

Подстицање ученика за учешће на такмичењима
Однос према школској имовини
Предавање о Сиди и сексуално преносивим болестима
Критеријум за избор школе – професионална оријентација
Праћење дисциплине ученика на часовима
Разматрање успеха на крају тромесечја- анализа, предлози
за побољшање
Договор око прославе Дана школе – учешће ученика
Могу ли се проблеми решавати без сукоба? Како?
Сви смо исти а различити . толеранција
Помоћ ученицима који теже уче и напредују
Моја одлука о школи и занимању – професионална
оријентација
Стлови наспитања наших родитеља – професионална
оријентација
Анализа успеха и дисциплине на крају године – да

СВИ
СВИ

СВИ
ПП служба

СВИ

Савет родитеља

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у
школи се формира Савет родитеља. Он има саветодавну улогу и бира се по један
представник родитеља ученика сваког одељења.
Уколико има ученика са сметњама у развоју, члан Савета родитеља је и
представник родитеља деце, односно ученика са сметњама у развоју.
Савет родитеља има надлежност у решавању свих битних питања из живота и рада
школе и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе као што су:
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег
плана рада, извештаје о њиховом остваривању и самовредновању
- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада
- даје сагласност на програм и организовање екскурзија и осталих излазака
- учествује у поступку предлагања изборних предмета
- учествује у поступку предлагања избора уџбеника
- прати безбедност и заштиту ученика
- учествује у прописивању мера безбедности ученика
- предлаже свог представника у тимове установе
- разматра и прати услове за рад школе
Савет родитеља саветодавним деловањем, своје предлоге, питања и ставове упућује
органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора Савета родитеља установе уређује се Статутом установе, а рад
пословником Савета и чине га 34 родитеља за школску 2018/19. годину.
Програм рада Савета родитеља припрема психолог школе који је задужен за рад
и координирање овог саветодавног тела.
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Садржај рада

Месец

Носилац активности

Конституисање новог Савета родитеља и избор председника и
заменика
Усвајање пословника о раду Савета
Извештај о раду Савета родитеља у предходној школској години

IX
IX

Извештај о реализацији РПШ
Извештај о раду школе за школску 2018/19.г.

IX
IX
IX

директор
директор

IX

директор

Извештај о раду директора школе за
школску 2018 /19.г.
Упознавање Савета са Годишњим планом рада за школску 2019/2020.
Разматрање и усвајање плана рада Савета за 2019/2020.
Припремљеност школе за нову школску годину и пријем првака

директор
директор
директор

директор
IX
IX

директор
директор

IX
Избор представника родитеља у Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и за општину
Вождовац
Договор око новчаних потраживања од ученика, осигурања,
обезбеђење, исхрана...
Упознавање родитеља са Правилником о безбедности и заштити
ученика
Упознавање са Правилником понашања ученика, родитеља и
запослених у установи
Упознавање са планом и програмом екскурзија, наставе у природи и
осталих излазака
Упознавање са акционим планом РП школе за 2019/2020.
Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог
класификационог периода школске 2019/2020.
Извештај о пријему ученика првог разреда у Дечји савез
Анализа здравственог стања ученика и извештај стоматолога
Извештај о раду кухиње
Разматрање услова рада школе
Припреме за обележавање дана Светог Саве
Давање сагласности за прославу Нове године од првог до осмог
разреда
Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта

директор
IX
сви
IX
ПП служба
IX
ПП служба
IX
ПП служба
IX
IX
XI
XI
XI
XI
XI
XII
XII
I

директор
директор
директор
Школски лекар и стоматолог
психолог
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор и ПП

I
Извештај о раду школе и извештај о раду директора школе у првом
полугодишту школске 2019/2020.
Упознавање родитеља са значајем пројекта и реализацијом
професионалне оријентације и предавање „ПО један од два најтежа
избора у животу - Улога родитеља''
Упознавање чланова Савета родитеља са реализацијом акционог
плана за РПШ у првом полугодишту
Интересовање родитеља за активности и учешће у животу и раду
школе
Успех ученика на крају трећег класификационог периода
Разматрање извештаја о реализацији екскурзија и програма излазака
за школску 2019/2020.
Припреме за обележавање Дана школе
Сарадња школе са породицом и друштвеном средином
Обавештавање о уџбеницима за школску 2020/2021.
Давање сагласности за прославу матуре осмог разреда
Предлог изборних предмета за наредну школску
Предлози и сугестије родитеља на уређење школе, о раду школе и
могућности донаторства
Резултати ученика на такмичењима током школске године
Упознавање са процедуром полагања завршног испитаИзбор
представника родитеља посматрача за ЗИ

директор
II
психолог
II
II

директор

II

директор

III - IV
III- IV
III - IV
III - IV
III - IV
III - IV
IV
V
V
V

директор и ПП
директор и ПП
директор
директор и психолог
директор
пред. Савета и директор
психолог
директор
ПП служба, директор
директор
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Давање сагласности на план и програм за извођење екскурзија,
излета и наставе у природи за школску 2020/2021.г.

VI

Упис ученика осмог разреда у средњу школу

VI

директор

Извештај о раду Савета родитеља за школску 2019/2020.
Предлог програма рада Савета родитеља за школску 2020/2021.

VI

директор и чланови Савета
директор и чланови Савета

Успех ученика на крају другог полугодишта
Извештај о раду Ученичког парламента
Давање мишљења на Школски програм за школску 2020/2021.
Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за
школску 2019/2020.
Разматрање извештаја о самовредновању
Упознавање чланова Савета родитеља са реализацијом акционог
плана РПшколе на крају школске године

3. 6.

директор

VI
VI
VI
VI
VI
VI

директор
директор
директор
директор
директор
директор

VI

Стручна већа за области предмета

Стручна већа се формирају ради усклађивања и унапређења наставе, као и других облика
рада са ученицима. Њих чине наставници сродних наставних предмета. Основна делатност
стручних већа: усклађивање, унапређивање, корелација наставе и других облика рада,
увођење иновација, усавршавање наставног процеса и друга питања од значаја за квалитет
образовања и васпитања ученика.
Оријентациони план рада стручних већа:

Август:
- Припрема за почетак школске 2019/2020. године
- Измене и допуне Школског плана за школску 2019/2020. годину
- Планирање писмених провера
- Осавремењавање наставе
- Упознавање са пројектом ''Финансијска писменост''
Октобар:
- Анализа резултата иницијалних тестирања ученика
- Мере за побољшање резултата рада
- Наставни процес и резултати образовно васпитног рада
- Усаглашавање и коорелација наставних планова и програма
- Активности за реализацију пројекта ''Финансијска писменост''
Март:
- Иновативне методе рада у настави, програмирана настава и употреба наставних
средстава
- Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
- Анализа уџбеника
Мај:
- Анализа постигнућа ученика
- Резултати са такмичења
- Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
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3.6.1.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

1.Упознавање са школским развојним планом и подела задужења
2.Упознавање са планом и програмом извођења екскурзија, наставе у
природи, путујућих учионица и посета
3.Договор о хуманитарним акцијама
4.Информације о организовању изборних предмета
5.Упознавање са протоколом за заштиту деце од насиља у овој школској
години као и са програмом тима за рад са осетљивим групама ученика
6.Самовредновање-подела задужења
7.Инклузивни и индивидуални приступ у раду и доношење ИОП-а за
децу са изузетним способностима -потребе
8. Договор о предузимању мера за усавршавање рада наставника

X

XI

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Психолог и
педагог
Руководиоци већа
Психолог
Јелица Чкркић
Наташа Духанај-педагог
ППС
Сви наставници

9. Органитација пријема првака у Дечији савез

Руководилац Дечијег савеза

10. Стручно усавравршавање наставника – ,,Тролист“ - Пројектна
настава- договор о активностима

ПП служба, учитељи

11. Упознавање са програмом ,,Безбедност деце“4.разред (ЧОС ) и реализацијом 8 радионица
(септембар-мај)

МУП , одељењске
старешине 4. разреда

12. Упознавање са пројектом „Финансијска писменост“ и активностима
у оквиру пројекта

ППС, наставници

1. Пријем првака у Дечији савез

1. разред

2.Анализа иницијалног теста из математике и неопходан минимум
знања за 5. разред

Веће математике, учитељи
4.раз.

3 Анализа иницијалног теста из српског језика математике и неопходан
минимум знања за 5. разред

Веће српског језика,
учитељи 4.раз.

4. Анализа и евалуација пројекта „Финансијска писменост“

ППС и наставници

1. Разматрање успеха и дисциплине на крају
1. класификационог периода

Руководиоци
већа

2.Анализа степена оптерећености ученика
3.. Утисци учитеља о ученицима првог разреда

Учитељи 1.разр.

4. Извештај о раду у продуженом боравку ученика

Руководилац боравка

1 Анализа посете психолога и педагога одељењима
1. разреда

Психолог и педагог

2. Организовање прославе Нове године и Светог
Саве

Сви

1.Анализа успеха и дисциплине на крају
1.полугодишта

ПП служба и руководиоци
већа

XI

XII

I

87

III

IV

VI

2.Анализа примене образовних стандарда и исхода кроз постигнућа
ученика

Сви

3. Извештај о раду наставника у продуженом
боравку

Руководилац продуженог
боравка

4. Извештај о такмичењима у првом полугодишту

Сва одељенска већа

1. Заштита ученика од насиља-извештај

Психолог

2. Анализа рада инклузивног и индивидуалног приступа у раду са
ученицима

ППС и наставници

3. Анализа читања и разумевања прочитаног
познатог и непознатог текста у 1. и 2. разреду
1.Разматрање успеха и и дисциплине на крају
3.класификационог периода
2. Предлог маршрута за реализацију екскурзија, наставе у природи,
путујућих учионица, посета...
3.Извештај о раду наставника у продуженом боравку

ППС и наставници 1. и 2.
разр.
Руководиоци већа
Сви

1.Анализа успеха , дисциплине, изостанака ученика на крају школске
2019/2020.године
2. Анализа примене образовних стандарда кроз постугнућа ученика
школску годину

Руководиоци већа

3.Извештај са реализованих екскурзија, наставе у природи, путујућих
учионица, посета...
4.Извештај и анализа такмичења ученика- резултати
5. Анализа пројектне наставе

ПП служба, наставници

6. Извештај о раду наставника у боравку

Руководилац боравка

7. Извештај о реализацији ваннаставниох и слободних активности (ЦК,
ватрогасна секција....)

Руководиоци већа и остали

8. Вредновање резултата образовно- васпитног рада и рада стручних
сарадника
9. Анализа рада Одељенских већа и Стручног већа разредне наставе

Руководиоци
Сви

10. Усвајање плана и програма за шк.2019/2020.год.
VI

VIII

11. Избор руководиоца Стручног већа разредне наставе и руководиоца
Oдељенских већа за наредну школску годину

Сви

12.Организација пријема будуће генерације првака

Учитељи боравка 1.разреда

1.Методологија припремања наставника за нову школску годину
наставника,

Сви

2.Израда распореда часова и организација дежурства наставника
3.Информације о новим наставним плановима и програмима

ПП служба
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3.6.2

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Распоред дневних активности
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Израда домаћих

Израда домаћих

Израда домаћих

Израда домаћих

Израда домаћих

задатака

задатака

задатака

задатака

задатака

Утврђивање градива
из српског језика и
математике
(према потреби и из

Утврђивање градива из
српског језика и
математике
(према потреби и из

Утврђивање градива из
српског језика и
математике
(према потреби и из

Утврђивање градива из
српског језика и
математике
(према потреби и из

Утврђивање градива
из српског језика и
математике
(према потреби и из

осталих предмета)

осталих предмета)

осталих предмета)

осталих предмета)

осталих предмета)

ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ
Слободне активности

Слободне активности

Слободне активности

Слободне активности

Слободне активности

Слободно време

Слободно време

Слободно време

Слободно време

Слободно време

Напомена:
Слободно време је укључено у дневни режим рада. Реализује се у оквиру дневних активности
ученика у односу на потребе, интересовања и избор ученика.
ВИДЕО ПРОЈЕКЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: У распореду пратећих активности помињу се видео
пројекције и презентације. Садржај ових пројекција и презентација усаглашен је са васпитнообразовним начелима, а односи си на гледање цртаних филмова, едукативних и образовних филмова
и емисија и др.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА - ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
I полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

IX

1.Oрганизација рада, распоред група и дежурстава
2.Дневна организација времена.
3.План и задужења когнитивних и креативних радионица
4.Хигијенски услови и исхрана ученика

X

1.Вођење педагошке документације
2.Облици активности у затвореном и отвореном простору
3.Сарадња са ђачким родитељима.

XI

1.Успех и дисциплина ученика
2.Оспособљавање ученика I разреда за самостални рад
3.Сарадња са одељенским старешинама

Учитељице продуженог

XII

1.Стручно усавршавање наставника
2.Сарадња са ПП службом
3.Припрема приредби и прославе Нове године
4.Уређење паноа

Учитељице продуженог

Учитељице продуженог
боравка

Учитељице продуженог
боравка

боравка

боравка
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II полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

1.Разматрање рада већа у протеклом периоду
2.Припрема и задужења за прославу Светог Саве

Учитељице

I

1.Квалитет хране у ђачкој кухињи
2.Коришћење школске библиотеке

Учитељице

II

1.Проблеми у понашању ученика
2.Оспособљеност ученика за примену стечених знања
3.Креативне радионице

Учитељице

III

1.Резултати испитивања технике читања у II разреду
2.Активности на отвореном простору и међуодељенска такмичења
3.Уређење паноа

Учитељице

IV

1.Сарадња са ПП службом
2.Спортске и рекреативне активности
3.Уређење паноа и изложба ученичких радова

Учитељице

V

1.Анализа рада боравка на крају II полугодишта
2.Израда програма за наредну школску годину
3.Распоред задужења наставника за пријем првака
4.Избор новог руководиоца Стручног већа боравка

Учитељице

VI

1.Распоред група и предлог организације рада
2.Распоред и опремање просторија за рад
3.Планирање активности наставника

Учитељице

VIII

продуженог

боравка
продуженог

боравка
продуженог

боравка
продуженог

боравка
продуженог

боравка
продуженог

боравка
продуженог

боравка

* Напомена:
Активности ученика у боравку се врло често смењују због губитка пажње, интересовања и умора. Планирани
садржаји се често остварују са променом редоследа активности и динамике.
О томе које ће се и којим редоследом активности остваривати одлучује сама учитељица у зависности од
тренутне ситуације и расположења ученика.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА - СРПСКИ
ЈЕЗИК, ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКА КУЛТУРА
И ВЕРСКА НАСТАВА

3.6.3.

I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1.Усвајање плана рада за наредну школску годину
2.Опремљеност кабинета , набавка наставних средстава и
коришћење постојећих
3.Евидентирање ученика за слободне активности , допунску и
додатну наставу и формирање секција
4. Иницијални тест за ученике
5. Усаглашавање критеријума оцењивања
6. Пријављивање тема за пројектну наставу у петом и шестом
разреду

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

СВИ

90

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1.
2.
3.

X

XI

4.
5.

1.
2.

XII

Анализа резултата са иницијалних тестова
Корелација програмских садржаја и иновације у настави
Дефинисање начина мотивисања, напредовања ипраћења
ученика
Велики школски час –обележавање
Учешће на манифестацијама поводом Дечје недеље

Утврђивање и разматрање успеха и дисциплине ученика на
крају I класификационог периода
Реализација рада додатне, допунске наставе и
слободних активности

3. Менторски рад у пројектној настави
1.
Евидентирање ученика за школска такмичења и почетак
припрема
2.
Школско такмичење соло певача и малих вокалних састава
3.
Припреме за учешће у на конкурсу за карикатуру Мали Пјер
4. Подела задужења за обележавање Светог Саве

1.
2.
I
3.

Праћење припрема за прославу Светог Саве
Утврђивање и разматрање успеха и дисциплине ученика на
крају I полугодишта и мере за побољшање
Анализа одржане пројектне наставе

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

СВИ

СВИ

СВИ

СВИ

II полугодиште

II

1.
2.
3.
4.

III

Школска такмичења и припрема за општинска
Планирање припремне наставе за завршни испит ученика 8
разреда
Анализа примене изабраних уџбеника за 5, 6, 7. и 8. разред
Општинско такмичење соло певача и малих вокалних
састава

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Разматрање резултата са општинских такмичења
и припреме за градска такмичења
Мартовски литерарни конкурси
Договор и припрема прославе Дана школе
Школско такмичење у рецитовању
Менторски рад у пројектној настави

1.

Разматрање успеха и дисциплинеученика на III
класификационом периоду
Резултати градских такмичења
Припреме за завршни испит ученика 8 разреда
Подстицање ненасилног понашања кроз пројектну наставу
приликом обраде наставних јединица
Реализација Дана школе
Ускршњи ликовни радови

IV
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СВИ

СВИ

СВИ
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1.

V

2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

VIII

Реализација додатне, допунске наставе и слободних
актиности
Анализа свих реализованих писмених задатака
Ђачка песничка сусретања
Разматрање успеха и дисциплине ученика 8. разреда на
крају школске године
Организовање припремне наставе за ученике 8. разреда за
разредни и поправни испит
Анализа резултата на свим такмичењима и конкурсима
Потребна наставна средства - предлози
Разматрање успеха и дисциплине на крају II полугодишта
Реализација фонда часова редовне, допунске, додатне
наставе и слободних активности
Подела задужења за школску 2020/2021.
Упознавање са новим наставним планом и
програмом
Израда плана стручног усавршавања наставника
Анализа одржане пројектне наставе

Анализа резултата завршног испита за ученике 8.разреда
Усвајање измена и допуна наставног плана и
програма од 5. до 8. разреда за школску 2020/2021.
Утврђивање распореда писмених провера
Допуне и измене плана рада за наредну годину
Коначна подела задужења и сумирање резултата рада у
протеклом периоду

СВИ

СВИ

СВИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА -

3.6.4

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА , ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
I полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

IX

1. Усвајање плана рада стручног већа за школску 2019/2020. годину
2. Опремљеност кабинета и набавка наставних средстава
3. Евидентирање ученика за слободне активности ,допунску и додатну
наставу
4. Анализа резултата завршних испита за ученике осмог разреда
5.Утврђивање распореда писмених провера у школској 2019/20.год.
6.Договор о реализацији пројекта ФИН-ПИС /финансиска писменост/

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Чланови већа

92

МЕСЕЦ

X

XI

XII - I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Анализа резултата са иницијалних тестова
2. Корелација програмских садржаја и иновације у настави
3. Доношење ИОП-а за ученике
4. Усаглашавање критеријума оцењивања
5.Анализа реализованих активности у оквиру ФИН-ПИС

1. Утврђивање и разматрање успеха ученика на крају I
класификационог периода и мере за побољшање
2. Реализација рада додатне, допунске наставе и слободних активности
3. Дефинисање начина праћења , мотивисања и напредовања
ученика
4.Пројектна настава /тролоист/
5.Планирање угледних часова /МПК –међупредметне компетенције /

1. Евидентирање ученика за школска такмичења, распоред школских
такмичења и почетак припрема за такмичења
2. Полугодишњи тестови
3.Стручно усавршавање наставника
4. Сарадња са тимом за самовредновање , тимом за квалитет наставе и
тимом за међупредметне компетенције /планирање, анализа и
евалуација резултата планираних активности /

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

II полугодиште

II

III

1. Утврђивање и разматрање успеха ученика на крају I полугодишта и
мере за побољшање
2. Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности
3. Сарадња са разредним старешинама и родитељима
4. Школска такмичења и припрема за општинска такмичења
5. Планирање припремне наставе за завршни испит ученика 8. разреда

1. Разматрање резултата са општинских такмичења
и припреме за градска такмичења
2. Такмичење „Мислиша“
3. Анализа примене изабраних уџбеника за 6, 7. и 8. разред
4. Избор уџбеника, стручне литературе и часописа за наредну
школску 2020/2021. годину
5. Разно

Чланови већа

Чланови већа

93

1. Разматрање успеха ученика на крају трећег класификационог
периода
2. Реализација рада додатне, допунске наставе и слободних
активности
3. Резултати градских такмичења и такмичења „Мислиша“
4. Припреме за завршни испит ученика 8 разреда
5. Анализа резултата пробног завршног испита за ученике 8.разреда
6. Анализа примене образовних стандарда
7. Текућа питања
1. Разматрање успеха ученика 8. разреда на крају другог
полугодишта
2. Организовање припремне наставе за ученике 8. разреда за разредни
и поправни испит
3. Анализа резултата такмичења
4. Анализа угледних часова

IV

V

1. Разматрање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта за
ученике петог, шестог и седмог разреда
2. Реализација фонда часова редовне, допунске, додатне наставе и
слободних активности
3. Подела задужења за школску2020/21. годину
4.Упознавање са новим наставним плановима и
програмима за наредну школску годину
5. Израда плана стручног усавршавања наставника
6. Израда годишњег плана рада Стручног већа природних наука за
наредну школску годину
7. Потребна наставна средства /предлози /

VI

1. Припремна настава за ученике који се упућују на поправни испит
2. Резултати ученика на поправним испитима
3.Усвајање измена и допуна наставних планова за седми разред
за школску 2020/21. Год.
4.Планирање иницијалних тестова
5. Разно

VIII

3.6.5.

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
(ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И РУСКИ ЈЕЗИК)

I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Упознавање са новим програмом рада стручног већа
2. Дефинисање критеријума оцењивања и утврђивање минимума
садржаја програма за ученике који имају потешкоће у учењу
3. Планирање и распоред писмених задатака и контролних вежби из
страних језика

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Чланови већа:

94

МЕСЕЦ

X

XI

XII-I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
4. Планирање активности у вези са пројектном наставом у петом и
шестом разреду
5. Евидентирање ученика за слободне активности, допунску и додатну
наставу
6. Доношење ИОП-а за ученике са изузетним
способностима
7. Утврђивање опремљености кабинета и набавка потребних наставних
средстава
8. Разно
1. Мотивисаност ученика за учење страних језика
2. Укључивање ученика у допунску и додатну наставу и секцију
страних језика
3. Договор о избору тема за школске писмене задатке из страних језика
4. Анализа активности са пројектне наставе у петом и шестом разреду
5. Усаглашавање критеријума оцењивања и утврђивање нивоа
минималних и максималних ученичких постигнућа
6.Корелација програмских садржаја и иновације у настави
7. Дефинисање начина мотивисања, напредовања и
праћења ученика
8. Разно
1.Утврђивање и разматрање успеха и дисциплине ученика на крају I
класификационог периода
2. Реализација рада додатне, допунске наставе и слободних активности
3. Реализација часова и анализа посећених часова из области
истраживачког рада као подстицаја дивергентног мишљења ученика
4.Припрема и расподела задужења за интегративни час на тему: Happy
New Year са освртом на продукте тада пројектне наставе
5. Разно
1. Анализа резултата првог писменог задатка
2. Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности
3. Евидентирање ученика за школска такмичења
4. Утврђивање и разматрање успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта и мере за побољшање
5. Примена модерне технологије у настави
6. Реализација интегративнoг часа ученика четвртог разреда и ученика
виших разреда са освртом на продукте рада пројектне наставе на тему:
Happy New Year (руски, немачки и енглески језик).
7. Реализација и анализа часова из области истраживачког рада као
подстицаја дивергентног мишљења ученика
8. Разно

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Ивана Држаић, Биљана
Жутић, Марија Миланов,
Слађана Живковић,
Тамара Пантелић,
Драгица Максимовић,
Наташа Радивојевић и
Душица Стевановић

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа
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II полугодиште

II

III

IV

V

VI

VIII

1. Школска такмичења и припреме за општинска такмичења
2. Размена информација и утисака са посећених семинара
3. Анализа изабраних уџбеника за школску годину 2019/2020.
4. Анализа реализованог интегративног часа на тему Happy New Year
(руски, немачки и енглески језик).
5. Сумирање утисака и одговора анкетираних ученика у вези са
реализованим интегративним часом.
6. Разно
1. Разматрање резултата са општинских такмичења и припреме за
градска такмичења из страних језика
2. Избор уџбеника и стручне литературе за наредну школску годину
3. Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности у
сусрету писмених задатака и трећег класификационог периода
4. Размена информација и утисака са посећених семинара
5..Разно
1.Разматрање успеха и дисциплине ученика на III класификационом
периоду
2. Разматрање резултата са општинских и градских такмичења
страних језика
4. Размена информација и утисака са посећених семинара
5. Праћење и анализа примене наставних средстава
6. Разно
1. Анализа резултата II писменог задатка
2. Разматрање успеха и дисциплине ученика осмог разреда на крају
школске године
3. Анализа и разматрање резултата ученика осмог разреда са
такмичења страних језика
4. Реализација додатне, допунске наставе и слободних актиности
5. Разно
1. Разматрање успеха и дисциплине на крају II полугодишта
2. Сумирање постигнутих резултата са такмичења ученика осмог
разреда
3. Реализација фонда часова редовне, допунске, додатне наставе и
слободних активности
4. Подела задужења за школску 2020-2021.
5. Избор руководиоца стручног већа за школску 2020-2021.
6. Израда годишњег плана рада већа за школску
2020-2021.
7. Праћење стручног усавршавања наставника и планирање истог за
наредну школску годину
8. Израда плана стручног усавршавања наставника
9. Разно
1. Израда глобалних и оперативних планова рада за следећу школску
годину
2. Набавка неопходних наставних средстава
3. Усвајање плана рада Стручног већа за школску годину 2020/2021.
4. Усвајање измена и допуна наставног плана и програма од I-VIII
разреда
5. Методологија припремања наставника за наредну школску годину
6. Разно

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа
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3.6.6.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА(V ,VI И VII РАЗРЕД) И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА (VIII РАЗРЕД) И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊАИЗАБРАНИ СПОРТ(VIII РАЗРЕД) ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ
I полугодиште

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

IX

1. Усвајање плана рада стручног већа за школску 2019/2020. годину
2. Опремљеност кабинета и набавка наставних средстава и коришћење
постојећих
3. Евидентирање ученика за слободне активности и допунску и
додатну наставу и формирање секција
4. Иницијални тест за ученике
5.Усаглашавање критеријума оцењивања
6.Прва Недеља школског спорта

X

XI

XII-I

1. Анализа резултата са иницијалних тестова
2. Корелација програмских садржаја и иновације у настави
3. Дефинисање начина мотивисања, напредовања и
праћења ученика
4.Општинско такмичење у рукомету
5.Извештај о реализованој првој Недељи школског спорта

1.Утврђивање и разматрање успеха и дисциплине ученика на крају I
класификационог периода
2. Општинско такмичење у одбојци
1.Анализа рада слободних активности
2. Општинско такмичење у кошарци
3. Задужења наставника поводом предстојећих празника

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа

II полугодиште

II

III

IV

V

1. Утврђивање и разматрање успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта и мере за побољшање
2. Анализа образовних стандарад
3. Учешће на спортско-рекреативним сусретима „Зимска бајка
1 .Разматрање резултата са општинских такмичења и припрема за
градска такмичења
2. Општинско такмичење у малом фудбал
1. Разматрање успеха и дисциплинеученика на III класификационом
периоду
2.Реализација Дана школе-друга Недеља школског спорта
1. Реализација слободних актиности
2.Општинско такмичење у атлетици
3.Избор спортиста генерације
4. Разматрање успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају
школске године
5. Анализа резултата на свим такмичењима
6. Потребна наставна средства
7.Извештај о реализованој другој Недељи школског спорта

Чланови већа
Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа
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VI

VIII

3.6.7.

1. Разматрање успеха и дисциплине на крају II полугодишта
2. Реализација фонда часова редовне наставе и слободних активности
3. Подела задужења за школску 2020/2021.
4. Израда годишњег плана рада Стручног већа за школску 2020/2021.
5.Упознавање са новим наставним планом и
програмом за наредну школску годину
6. Израда плана стручног усавршавања наставника
1.Усвајање измена и допуна наставних планова и
програма од 7. до 8. разреда за школску 2020/2021.
2. Сумирање резултата рада

Чланови већа

Чланови већа

План рада стручног актива за развојно планирање

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Анализа коначне верзије
Акционог плана за
школску 2019/2020.
годину
Упознавање чланова
Наставничког већа,
Школског одбора,
Савета родитеља и
Ученичког парламента
са Акционим планом за
школску 2019/2020.
годину
Праћење динамике рада
предвиђених активности
по Акционом плану за
школску 2019/2020.
годину
Анализа реализованих
активности планираних
за септембар и октобар
и новембар
Анализа реализованих
активности планираних
за децембар и јануар

Септембар, 2019.
године

Актив за РПШ и директор
школе

Увид у Акциони план и
записник РПШ

Септембар, 2019.
године

Руководилац РПШ и
директор школе

Увид у записнике

Новембар, 2019.
године

Руководилац РПШ

Увид у записник РПШ

Новембар, 2019.
године

Актив за РПШ, Руководиоци
актива, Стручних већа и
Тимова

Увид у материјал и
записнике

Јануар, 2020. године

Актив за РПШ, Руководиоци
актива, Стручних већа и
Тимова

Увид у материјал и
записнике

Припрема и израда
евалуације

Јануар, 2020. године

Руководилац РПШ и Тим за
евалуацију

Увид у материјал и
записник РПШ

Припрема и израда
полугодишњег
извештаја о реализацији
активности планираних
за I полугодиште
школске 2019/2020.
године

Јануар, 2020. године

Руководилац РПШ

Увид у материјал и
записник РПШ
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Упознавање чланова
Наставничког већа,
Школског одбора,
Савета родитеља и
Ученичког парламента
са полугодишњим
извештајем о
реализацији Акционог
плана за школску
2019/2020. годину
Анализа реализованих
активности од почетка
II полугодишта

Јануар, 2020. године

Руководилац РПШ и
директор школе

Увид у записнике

Март, 2020. године

Актив за РПШ, Руководиоци
актива, Стручних већа и
Тимова

Увид у материјал и
записнике

Разматрање мера за
ефикаснију реализацију
планираних активности
(по потреби)
Анализа реализованих
активности за април и
мај

Март, 2020. године

Актив за РПШ

Записник РПШ

Мај, 2020. године

Актив за РПШ, Руководиоци
актива, Стручних већа и
Тимова

Увид у материјал и
записнике

Договор о изради
евалуације и годишњег
извештаја о реализацији
Акционог плана за
школску 2019/2020.
годину

Мај, 2020. године

Актив за РПШ

Записник РПШ

Анализа коначне верзије
годишњег извештаја о
реализацији Акционог
плана за школску
2019/2020. годину
Упознавање чланова
Наставничког већа,
Школског одбора,
Савета родитеља и
Ученичког парламента
са годишњим
извештајем о
реализацији Акционог
плана за школску
2019/2020. годину
Увид у извештај Тима за
самовредновање рада
школе

Јун, 2020. године

Актив за РПШ и директор
школе

Увид у Акциони план за
школску 2016/2017. годину

Јун, 2020. године

Руководилац РПШ и
директор школе

Увид у записнике

Јун, 2020. године

Руководилац РПШ

Увид извештај Тима за
самовредновање

Избор активности и
прикупљање материјала
за Акциони план за
школску 2020/21.
годину
Израда Акционог плана
за школску 2020/2021.
годину

Јун, 2020. године

Актив за РПШ и директор
школе

Увид у записник РПШ

Јун, 2020. године

Актив за РПШ и директор
школе

Увид у записник РПШ
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3.6.8.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Избор одељенских старешина првог разреда;
Избор руководиоца стручног већа разредне
наставе; подела часова и изборних предмета и
секција
Анкетирање ученика за изборне предмете
Упознавање са изменама Школског програма и
имплементација у наставни план и програм
Јачање педагошке компетенције наставника стручно усавршавање
Примена савремених метода и облика рададиференцирана настава
Утврђивање недељног и годишњег фонда по
предметима и усклађивање са годишњим
програмом рада
Анализа уџбеника и издавача
Предлог листе изборних предмета
Сарадња са стручним активом за РП
Усаглашавање динамику писаних провера
знања, писмених задатака и растерећење ученика
Стручна већа – анализа примене образовних
стандарда по нивоима у настави и исходи учења
Размена искуства о праћењу напредовања
ученика
Начини и поступци израде школског програмапедагошки колегијум
Сарадња стручних тела токомгодине
Анкетирање ученика 4.разреда за обавезни
изборни предмет
Израда нацрта за Анекс школског програма за
2020/21.

V ,VI

Директор, ПП служба, учитељи

VI
ПП служба и ученици првог разреда
V
VI,VIII

V

VI,VIII

ПП служба и наставници
Учитељи и ПП служба

Наставници
Наставници другог, трећег и
четвртог разреда
ПП служба и руководиоци већа
Сви наставници

III
V
VIII,IX
V
На крају
класификац.периода
VI
V,VI

Наставници разредне наставе
Одељењска већа
Наставници првог разреда
Носиоци активности и руководиоци
одељенских стручних већа
Руководиоци већа и ПП служба
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА
Подела часова по предметима и одељењима; избор
одељенских старешина петог разреда;
Предлог изборних предмета
Избор руководиоца одељенских већа од петог до
осмог разреда
Упознавање са изменама у о наставном плану и
програму
Утврђивање недељног и годишњег фонда часова у
складу са годишњим планом и програмом рада
Анализа уџбеника и издавача
Израда листа изборних предмета од петог до осмог
разреда
Примена савремених метода и облика рададиференцирана настава
Анализа садржаја обавезних изборних предмета и
начин и остваривања садржаја
Утврђивање динамике писмених провера знања и
писмених задатака - растерећење ученика
Избор секција и руководиоца,
сарадња са стручним активом за РПШ
Јачање педагошке компетенције наставника стручно усавршавање
Усаглашавање начина и поступака израде
Школског програма - сарадња са педагошким
колегијумом
Сарадња стручних тела
Израда Анекса Школског програма за 2020/21.
-Извештај о раду за 2019/20.
Евалуација РПШ школска 2019/20.г.

V,VI

Наставници, ПП служба, директор

VI

ПП служба и наставници четвртог
разреда
ПП служба и одељенске старешине
петог разреда
ПП служба и наставници

V
VI,VIII

Наставници
III
IV,V
Током
године
V,VI

Наставници
ПП служба и одељенске старешине
ПП служба и руководиоци већа
Наставници

VIII,IX
V,VI

Наставници, стручна већа
VI,VIII
Стручна већа,
наставници и директор
ПП служба, наставници
Руководиоци одељенских и стручних
већа

VI
VI,VIII
VI

Руководиоци већа и ПП служба
ПП служба
директор

VIII

ТИМОВИ

3.6.9.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА

Израда и доношење плана и програма рада
Самовредновања за школску 2018/19.
годину
Предлог плана стручног усавршавања
запослених
Формирање тима за самовредновање за
школску 2019/20. годину и подела
задужења

VIII

Наташа Духанај

Годишњи план
рада школе

IX

Наташа Духанај и директор
школе

Годишњи план
рада школе,
записник са
састанка тима,
огласна табала

Упознавање Наставничког већа са планом
и програмом ТЗС за наредну школску
годину

IX

Члан ТС

Записници
Наставничког
већа, Школског
одбора и Савета
родитеља
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Анализирање рада тима и реализованих
активности
Упознавање колектива са реализованим
активностима тима за самовредновање
Eвалуација рада, степена остварености
планираних задатака и подношење
извештаја за школску 2019/20. годину
Упознавање Наставничког већа са
извештајем ТЗС за протеклу школску
годину
Упознавање колектива са степеном
реализације задатака-снагама и слабостима
области вредновања

Током године
I, IV,
VI

Наташа Духанај

Записници
састанака тима

Наташа Марковић и Наташа
Духанај
ТЗС

Извештаји

II
II, VI

VI

Члан ТЗС

Извештај

VI

ТЗС

Извештај,
записник,
огласна табла

Извештаји и
записници

Тим за самовредновање: Наташа Духанај, Закић Душко, Снежана Црњаковић Стојановић, Којић Ћирић Снежана, Биљана
Жутић и један ученик из ученичког парламента.

3.6.10.

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Професионални развој запослених је дугорочан, интегративни процес током којег се кроз
учење унапређују знања, вештине, способности и компетенције.
МЕСЕЦ

септембар
новембар
децембар
јануар
Током године
јун

3.6.11.

Реализатори

Активности

Формирање тима – упознавање са циљевима и задацима
Мотивација запослених за рад, професионални развој и стицање звања
– предавање на Наставничком већу
Анализа рада и предлози за унапређивање рада тима
Извештај тима о раду на крају другог класификац. периода
Стална процена и самопроцена сопственог рада (објављивање
стручних радова, руководиоци пројеката, излагање на
конференцијама, предавање на општинксом и републичком нивоу
Извештај тима о раду на крају школске године

Чланови тима
психолог
тим
Чланови тима
Наставници, стручни
сарадници, чланови тима
Чланови тима

Тим за обезбеђивање квалитета рада

ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе се стара о :
 Обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе
 Остваривању Школског програма
 Остваривању циљева, стандарда и исхода постигнућа
 Развијању компетенција
 Вредновању резултата рада наставника и стручних сарадника
 Утврђивању и праћењу резултата рада ученика
Улога тима за обезбеђивање квалитета и развој школе у функционисању интерног система
квалитета биће посебно значајна у :
 Развоју методологија самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе
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Коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе
Давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, стручних
сарадника
Праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника ( праћење стручног
усавршавања ) у односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног рада, резултате
самовредновања и спољашњег вредновања
Праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате

План је урађен према стандардима квалитета рада школе који су дефинисани Правилником о
стандардима квалитета рада установе објављеним у „Службеном гласнику РС – Просветни
гласник“, бр.14/2018. од 2.8.2018. године.
Координатори тима су: Љиљана Вуковић, Тамара Станковић

План тима за обезбеђивање квалитета и развој школе за школску 2019/2020. годину
Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој школе за 2019/2020. годину су:
1. Наталија Матић – директор школе
2. Весна Вујичић – помоћник директора
3. Љиљана Вуковић – предметни наставник
4. Тамара Станковић – предметни наставник
5. Љиљана Машић – наставник разредне наставе
6. Љиљана Петровић – наставник разредне наставе
7. Светлана Вујановић – наставник у боравку
План тима је урађен према стандардима квалитета рада школе који су одређени
Правилником о стандардима квалитета рада установе који је објављен у Службеном
гласнику РС – Просветни гласник бр. 14/2018. од 2.8.2018. године. У изради плана коришћен
је извештај Тима за самовредновање и план рада Тима за развојно школско планирање.
Област квалитета 1. : ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Стандарди и индикатори

Активности

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање
циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметних и предметних компетенција.
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за
глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано на
праћењу постигнућа ученика
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичкоистраживачким подацима, специфичним потребава ученика и условима непосредног
окружења
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и / или
напомене о реализацији планираних активности
Време

Носиоци активности

Показатељи
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1.3. Увид у глобалне и оперативне планове рада
наставника/да ли наставници планирају
међупредметне и предметне компетенције, стандарде
и исходе постигнућа/.
Увид у планирање допунске, додатне наставе и
слободних активности.
Увид у планирање припремне наставе
Формирање базе припрема за огледне часове

месечно током
године

Чланови стручних
већа и тимова

Глобални и
оперативни планови
наставника, планови
допуснке, додатне
наставе, слободних
активности и база
података

Област квалитета 2. : НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Стандарди и
индикатори

2.1.Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да
научи
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите
методе, облике рада, технике и поступке
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења
(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење)
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима
доступне изворе знања
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности / материјале на основу ИОПа и плана индивидуализације
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на
часу.
2.3.1. Активности / радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју
да примене научено и образложе како су дошли до решења
2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима и
свакодневним животом
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак / унапреди учење
2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ
наставника
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом
раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
2.5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на
међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у
складу са договореним правилима
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући
њихове различитости и претходна постигнућа

Активности
2.1. Присуство часовима редовне наставе.
Обављање инструктивних разговора са
наставницима и праћење остваривања

Време
Током
школске
године

Носиоци
активности
Директор,
помоћник
директора,

Показатељи
Чек листе и дневне припреме
наставника,
Извештаји психолог и педагога
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предложених мера за побољшање квалитета
рада

педагог, психолог,
чланови тима

2.2. Реализовање наставе за ученике којима је
потребна додатна подршка и наставе за
ученике по ИОП-у.
Анкетирање наставника о индикаторима за
наставу и учење.
Компаративна анализа резултата анкете са
анализом посећених часова

Током
школске
године

Директор,
помоћник
директора,
педагог, психолог,
чланови тима

Чек листе , ИОП-и

2.3. Присуство часовима – праћење
активности ученика
Реализација пројектне наставе у оквиру
пројекта „Тролист“

Током
школске
године

Директор,
помоћник
директора,
педагог, психолог,
чланови тима

Чек листе, припреме наставника
и запажања са часова

2.4. Упознавање ученика и родитеља са
Правилником о оцењивању
Одређивање и усклађивање критеријума
оцењивања
Праћење оцењивања у току године и на крају
класификационих периода

Септембар ,
током године и
квартално

Одељењске
старешине

Правилник о оцењивању ученика
у ОШ, педагошка документација

2.5. Одређивање правила понашања ученика

Септембар

Чланови тима

Правилник понашања ученика

Прво
полугодиште

Анкета и резултати анкете

Област квалитета 3. : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Стандарди и
индикатори

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда
постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних
циљева учења.
3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског језика и математике су на нивоу
или изнад нивоа републичког просека
3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима
из српског језика и математике
3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског језика и математике
3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима
из српског језика и математике
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког
просека
3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског језика и математике су
уједначена
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика
3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу
3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са
програмским циљевима и индивидуалним потребама
3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит
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Активности

Време

3.1. Анализирање резултата завршних
испита и усклађености закључних оцена са
постигнутим резултатима ученика осмог
разреда на завршном испиту.

Октобар

3.2. Израда плана допунске, додатне и
припремне наставе за завршни испит уз
уважавање закључака анализе успеха
ученика на завршном испиту.
Припремање ученика за завршни испит и
такмичења
Праћење напретка ученика који похађају
наставу по ИОП-у

Септембар,
фебруар

Носиоци
активности
предметни
наставници, и
чланови стручних
већа

Показатељи
Анализа резултата завршних
испита са предлогом мера за
побољшање резултата.
Извештај завода за вредновање
Израђен план припремне наставе
за ученике

Резултати са такмичења

Током другог
полугодишта

Област квалитета 4. : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске
заступнике
4.1.5. У пружању
подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним
институцијама и појединцима
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развој

Стандарди и
индикатори

.

Активности
4.1. Разговори са родитељима и
ученицима
Радионице за родитеље и ученике
Сарадња са Центром за социјални
рад

Време
Током школске
године

4.2. Реализацију програма школских
манифестација
-Новогодишњи базар (децембар),
- Прослава школске славе Свети
сава (јануар)
- Прослава дана школе (Април)
- Спортска фер-плеј такмичења
између разреда
Реализовање пројекта „Ђак
репортер“
Еколошке радионице
Радионице: „Здрава исхрана“ и „Дан
хране“

Носиоци
активности

Показатељи

Директор, помоћник
директора, педагог,
психолог, одељењске
старешине,
родитељи

Евиденција одржаних радионица,
саветодавних разговора и картони
ученика

Предметни
наставници, ученици

Евиденција одржаних акција и
манифестација

Током школске
године
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Предавања за ученике
Активности клуба „Љубитељи
културе и науке“

Област квалитета 5. : ЕТОС

Стандарди и
индикатори

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.
5.3.1.У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривање у
образовно-васпитним установама
5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље
које су директно усмерене на превенцију насиља
5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са
ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе
га или су свеоци)

Активности

Време

Носиоци
активности

5.3. Упознати ученике и родитеље са
Протоколом за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, зслостављања и
занемаривања.
Саветодавни рад са ученицима који су
уклључени у насиље (који испољавају
насилничко понашање, трпе га или су
сведоци).
Организовање тематских родитељских
састанака и предавања за родитеље
Сарадња са тимом за безбедност ученика и
заштиту од насиља
Предавања МУП-а

Током школске
године на ЧОСу, родитељским
састанцима,
састанцима
Тима за
заштиту и Тима
за процену
безбедности
ученика

Директор,
помоћник
директора,
педагог, психолог,
одељењске
старешине,
родитељи

Показатељи
Писани извештаји одељењских
старешина о предузетим
превентивним и интервентним
активностима у одељењу,
записници тимова

Руководилац тима: Љиљана Вуковић

3.6.12.

МЕСЕЦ

СЕПТЕМБАР

Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
- Формирање Тима и израда плана рада у складу са циљевима у
задацима
- Анализа планираних активности Развојног плана школе, Тима
за самовредновање и Тима за предузетништво- корелација
планова

НОСИОЦИ ЗАДУЖЕЊА

Тим
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ЈАНУАР

- Анализа одржаних угледних часова са одељењских и
стручних већа
- Формирање базе најуспешнијих часова (са акцентом на
развијање међупредметних компетенција) као примера добре
праксе- сарадња са Тимом за предузетништво

Тим, руководиоци Одељењских
већа млађих разреда и
стручних већа

У ТОКУ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

- Анализа међупредметних и предузетничких компетенција
које се развијају кроз ваннаставне активности
- Анализа сарадње са Тимом за предузетништво

Тим за развој међупредметних
компетенција и Тим за
предузетништво

МАЈ/ЈУН

- Анализа активности Тима и евалуација резултата

Тим

План рада Тима за предузетничко учење за школску 2019/2020.годину
Задатак тима је да:
-

Ред.
број

Развија предузетничке компетенције ученика и наставника кроз наставне и ваннаставне
активности;
Подстиче стицање знања и развијање предузетничких компетенција;
Да имплементира предузетничке компентенције у редовне наставне садржаје и активности;
Да имплементира предузетничке компентенције у ван - наставне садржаје и активности.

Садржаји

Носиоци
активности

Динамика

1.

– Планирање активности и подела задужења за школску
2019/2020.годину
– Избор предузетничког тима ученика виших и нижих разреда за
реализацију наставних и ваннаставних активности

Председник и
чланови тима

Септембар,
2019.

2.

– Анализа реализованих активности
– Анализа угледних часова са освртом на предузетничке
компетенције које се развијају у настави
– Одабир часова за Базу часова
– Сарадња са Тимом за развој међупредметних компетенција
– Операционализација плана за друго полугодиште, подела задужења
– Сарадња са Тимом за развој међупредметних компетенција
– Анализа међупредметних и предузетничких компетенција које се
развијају кроз ваннаставне активности

Тим наставника
Тим ученика

Јануар 2020.

Тим наставника

У току школске
године

– Анализа реализованих активности Тима
– Евалуација резултата рада

Тим наставника,
Тим ученика,

Мај –јун
2020.године

3.

4.
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3.6.13.

ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

I полугодиште

МЕСЕЦ

X

II

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Усвајање плана рада Тима за школску 2019/2020. годину
2. Упознавање чланова Тима са ученицима којима је потребна додатна
подршка и формирање базе података
3. Упознавање НВ, Савета родитеља и Ђачког парламента са
програмом рада за текућу школску годину
4. Анализа остварености циљева ИОП-а и предлог за корекције од
стране одељењских старешина и ОВ
5. Сарадња са наставницима при прављењу ИОП-а, праћење ,
реализацијаи и евалуација
6. Едукација ученика из редовне популације о сузбијању предрасуда о
корисницима ИОП-а
1.Анализа, вредновање појединачних ИОП-а на крају полугодишта,
на основу извештаја одељењских старешина и предметних наставника
2.Самовредновање материјално-техничких ресурса за инклузивно
образовање у школи
3.Покретање процедуре за израду ИОП-а за другу децу, уколико се
јавља потреба
4.Анализа укључивања ове деце у друге ваншколске активности и
еалуација сарадње са установама ван школе које учествују у
реализацији ИОП
5.Тематски часови у вези са прихватањем различитости и израда
паноа

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Тим за ИО, предметни
наставници, одељењске
старешине

Тим за ИО, предметни
наставници, одељењске
старешине, Одељењско
веће

II полугодиште
IV

VI

1. Анализа оцењивања ученика који раде по ИОП-у , искуства
предметних наставника и одељењских старешина
2. Јачање међуресорске сарадње са другим образовно-васпитним
институцијама по питању инклузивног образовања
3. Припрема за организовање завршног испита за ученике који раде
по ИОП-у
4. Примери добре праксе из школе
1. Годишње вредновање реализације ИОП-а, збирна анализа на
основу извештаја предметних наставника
2 . Анализа сарадње са родитељима деце који су укључени у ИО
3. Анализа рада Тима у овој школској години и предлози за рад
Тима у наредној школској години
4. Анализа завршног испита ученика по ИОП-у
5. Израда плана рада Тима за наредну школску годину

Предметни наставник и
сви чланови секције

Током школске године Тим ће континуирано радити на :
-Пружању помоћи наставницима у изради педагошког профила
ученика
- Пружању помоћи наставницима за реализацију индивидуалних
образовних програма
- Пружању помоћи родитељима за реализацију индивидуалних
образовних програма
- Јачању професионалних компентенција наставника путем
предавања, организовања семинара и упућивањем на стручну
литературу

Тим за ИО

Тим за ИО, предметни
наставници, одељењске
старешине,
одељењско
веће
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

3.6.14.
МЕСЕЦ

септембар
октобар

Формирање тима и усвајање плана и програма
Подела задужења
Упознавање ученика седмог и осмог разреда са програмом ПО

Чланови тима
Одељењски старешина ,
ЧОС

Радионице за ученике на тему развијања способности, интересовања,
вештина и захтева занимања – VIII разред
Трибина за родитеље на Савету родитеља „ПО улога родитеља у избору
будућег занимања“
Реални сусрети, сајам образовања
Извештај и анализа рада тима на крају школске године
Предлог плана рада за школску 2020/2021. годину

Током
године
фебруар
мај
јун

3.6.15.

Реализатори

Активности

ПП и библиотекар
Психолог
Одељењске старешине
Чланови тима

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМАНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

План заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за
школску 2019/2020. годину ће се остваривати у складу са програмским основама из
Школског програма који се ослања на Посебни протокол за заштиту деце од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. План ће се реализовати у складу по
следећим активностима.
МЕСЕЦ

септембар

Септембар –
јануар
Током године
Децембар
март

Активности

- Формирање тима, подела задужења – упознавање са циљевима и
задацима
- Упознавање чланова колектива са планом рада-заштита деце од
насиља -. Наставничко веће - август
- Припрема програма заштите кроз израду плана превенције,
интервенције и појачаног васпитног рада
- Негативан став према сваком облику насиља-тематски панои,
литерарни радови..
- Припрема материјала за одељењске старешине ''Лакше и теже
повреде обавеза ученика''
- Упознати ученике са лакшим и тежим повредама обавеза ученика
- Упознати родитеље на родитељским састанцима са лакшим и тежим
повредама обавеза ученика
- Трибина за родитеље ''Значај и улога сарадње породице и школе''
- Радионица ''Моја породица моја сигурност''-1. разред
- Изложба ученичких радова на трибини за родитеље
- Превенција насиља у спорту – 5. разред
- Превенција вршњачког насиља- 6. разред
- Радионица ''Вршњачко насиље – Црно јагње''-3. разред
- Трибина за родитеље ''Превенција насиља''

Реализатори

Одељењске стрешине,ПП

Наставници разредне
наставе, ПП

ПП
Психолог,спољ.сардник
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МЕСЕЦ

Активности

Реализатори

- Вршњачко насиље кроз обраду лектире ''Дечаци Павлове улице''

Библиотекар школе, ПП

- Анализа резултата рада са предлогом активности за следећу
школску годину

Психолог, спољни
сарадник, родитељ, МУП

Мај
Јуни

3.6.16. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Општи циљ промоција хуманих вредности, остваривање праведног и равноправног
друштва.
Познато је и емпиријски доказано да деца из породица нижег социоекономског положаја
постижу ниже нивое и исходе образовања, односно да се фаворизују деца из средње или
више класе. Потребно је заговарати, променити свест свих учесника у образовању за
уважавање деце из осетљивих група. Омогућити њихову интеграцију у образовање.
Допринети њиховом оснаживању и у будућности бити део степеника до њиховог адекватног
запослења и достојанственог живота.
Овај тим пре свега ће се фокусирати на рад са децом из осетљивих група које се односе на
ученике из породица ниског социоекономског положаја, Роме, занемаривану децу од стране
родитеља и децу са посебним потребама.
Задаци тима:
1. Бесплатна исхрана ученика из осетљивих група у оквиру школске кухиње;
2. Продужени боравак ученика из осетљивих група у школи;
3. Учешће ученика из осетљивих група у ваннаставним активностима, секцијама;
4. Допунска настава за ученике из осетљивих група;
5. Припремна настава ученика из осетљивих група за завршне испите;
6. Организација заједничких активности за децу из осетљивих група и опште
популације(излети, екскурзије, посете музејима, биоскопима, позориштима)
7. Рад са родитељима деце из осетљивих група (обука родитеља о начинима подршке
за образовање своје деце);
8. Пружање материјалне подршке (одећа, школски прибор, уџбеници);
9. Омогућити ученицима из осетљивих група приступ књигама и ИТ опреми у
библиотеци;
10. Увести педагошке асистенете за ученике ромске националности, као и персоналне
асистенте за ученике са посебним потребама.
Активности тима за шк. 2019/2020.г.
МЕСЕЦ
септембар

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-упознавање са активностима планираним за шк. 2019/2020. г.
- евидентирање ученика из осетљивих група

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА
чланови тима
све одељенске старешине
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октобар

- прикупљање школског прибора и уџбеника
- „Како могу да учим у библиотеци“

све одељенске старешине
библиотекар

- трибина „Значај и улога сарадње породице и школе“
- прикупљање одеће

педагог и психолог школе

новембар

- обележавање Међународног дана инвалида,
хендикепом/посебним потребама - 3. децембар
- организовање акције „Чеп за хендикеп“

децембар
МЕСЕЦ

особа

са

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

све одељенске старешине
све одељенске старешине и
чланови тима

НОСИОЦИ

ЗАДУЖЕЊА

- радионица у оквиру грађанског васпитања „Дечија права“- за
ученике 1. и 2. разреда

учитељ

- радионица „Како организовати слободно време“

педагог и психолог школе

- радионица „Живот Пепе Крсте“

учитељ

-радионица у оквиру грађанског васпитања „Сви различити - сви
једнаки“ - за ученике 3. и 4. разреда

учитељ

мај

- Пикникујемо у школи - заједничка прослава завршетка школске
године

све одељенске старешине

јун

јануар
март
април

3.6.17.

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
МЕСЕЦ
Септембар

Септембар (седница Наставничког
већа)
Септембар (часови одељењског
старешине)
Септембар (Савет родитеља и
родитељски састанци)
Септембар-октобар
Септембар-октобар
Октобар-новембар

Током школске године

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ ЗАДУЖЕЊА

Сагледавање безбедносне ситуације у
школи и формирање Тима за
безбедност
Анкета ученика од 2-8.разреда
Израда годишњег плана рада
Подсећање свих запослених на
Правилник о понашању и обавезама
ученика, запослених и ученичких
родитеља/старатеља у школи
Подсећање свих ученика на Правилник
о понашању и обавезама ученика,
запослених и ученичких
родитеља/старатеља у школи
Подесећање свих родитеља на
Правилник о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Израда плана појачаних безбедносних
мера
Предавање МУП-а : „Ђаци вас моле,
успорите поред школе“
Трибина за родитеље- „Значај и улога
сарадње родитеља и школе-у циљу
безбедности ученика“

Директор школе и Наставничко веће
Тим за безбедност

Редовно закључавање врата ђачких
улаза од почетка до завршетка
наставе(ђаци у току наставе могу
напустити простор школе само кроз
службени улаз уз дозволу наставника)

Тим за безбедност
Директор школе, стручни сарадници

Одељењске старешине
Директор школе, одељењске
старешине и стручни сарадници
Тим за безбедност и стручни
сарадници
Службеници МУП-а Вождовац
Педагог и психолог школе

Помоћно особље
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Током године по потреби
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током године по потреби
Током школске године
Мај

Тoком школске године
Мај
Мај-јун

3.6.18.

Редовно ажурирање и преглед снимака
видео-надзора
Редовно дежурство наставника
Редовно дежурство ученика
Дежурство школског полицајца у
дворишту школе и радника школског
обезбеђења
Редовно вођење књиге дежурства са
белешкама о догађајима ; контрола
вођења бележака
Редован долазак у школу 15 минута
пре почетка наставе
Наставник напушта учионицу пошто
испрати све ђаке и прегледа
просторију
Наставник не може послати кући
ученика без претходног телефонског
договора са родитељем/старатељем
Улазак у зборницу дозвољен само
запосленима
Вршњачко насиље-кроз обраду
лектире „Дечаци Павлове улице“ученици 6. разреда
Обезбеђивање свих елемената заштите
од пожара, удара грома и других
елементарних непогода
Евалуација предузетих активности и
стања на крају године -Анкета ученика
Анализа резултата рада са предлогом
активности за следећу школску годину

Директор школе и радник
обезбеђења
Наставници по распореду дежурства
Ученици по распореду дежурства
Школски полицајци и радник
обезбеђења
Наставници по распореду дежурства;
главни дежурни
Сви наставници
Сви наставници
Сви наставници
Запослени
Библиотекар, психолог, педагог и сви
наставници српског језика
Директор школе, домар, чланови
тима
Директор школе и Тим за безбедност
ученика
Тим за безбедност

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ

Задатак тима је :
-

да код ученика развијају већу креативност и омогуће им да се та креативност искаже кроз :изложбе
дечијих радова, литерарних текстова, предавања и видео пројекција, организовање и припрему сајма
књига у школи и штампање и пласирање пропагандног материјала, флајера, мајци са логом школе и
др.

I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

1) Формирање Тима
2) Планирање активности и подела задужења
3)Упознавање са планом и програмом рада маркетинг тима за
школску 2019/2020.год
4) Упознавање ученика са културним и историјским
знаменитостима
Београда-(
обилазакНародне
библиотеке,Историјског архива Србије и тврђаву Калемегдан)

1, 2. 3)Маркетинг тим
( председник и чланови Тима)
4)Професори
историје
и
географије
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1) Дечија недеља на Калемегдану - промоција школе ( изложба
ученичких ликовно литерарних радова.драмских текстова и видео
записа)
2) Праћење и редовно објављивање нових информација на Сајту
школе

X

3) Израда обележја школе (химна, застава, лого)

1)Развијати маркетинг школе кроз штампање и пласирање
пропагандног материјала на актуелним Сајмовима ( Сајам спорта.
Предузетништва. Књига…..)
XI

2) Новинарска секција на
пројекта Ђак репортер

Сајму спорта у Београду

у оквиру

1)Учешће у еколошким акцијама и прикупљању секундарних
сировина погодних за рециклажу

XII, I

2) Новогодишнја недеља (израда ликовних и литерарних радова,
велики новогодишњи музички концерт ученика наше школе,
гостовање будућих првака, новогодишњи вашар….)

1)Марија Живић Петровић
и наставници разредне
наставе
2) Професори техничког и
информатичког
образовања током целе
године
3)
Александра
Станимировић,наставник
разредне наставе, Душан
Миловановић,професор
ликовне
културе,
Александра
Лојаница,
професор музичке културе

1)Наставник разредне наставе
Александра Станимировић,
професор ликовне културе
Душан Миловановић
2) Професор историје Весна
Шормаз Јовановић

1)Професори биологије и
наставници предметне и
разредне наставе,
2)
Професор
музичке
културе.наставници разредне
наставе ……
3)Сви запослени

3)Организација и учешће у хуманитарним акцијама
II полугодиште
II

III

IV
V

VI

1)Трибина за родитеље будућих првака
2) Гостовање деце из вртића нашој школи ( обилазак
школе.организација радионица, спортске активности----)

1) психолог и педагог
2) наставници разредне
наставе

1)Учешће на спортским и другим манифестацијама које су
прилагођене узрасту ученика наше школе.

1)Професори физичког
образовања и актив
учитеља

1)Анализа сарадње са локалном заједницом и сровођење даљих
активности
1)Успоставити сарадњу са културним центрима и амбасадама других
држава,привредним предузетницима,културним и јавним радницима
и институцијама
1) Анализа реализованих активности и презентација
остварених резултата

1) Директор школе и тим
за маркетинг
Сви

1) Маркетиг Тим
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3.6.19.

ТИМ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПИСМЕНОСТ

Време
реализације

активности

АВГУСТ
СЕПТЕМБА
Р

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

-

Формирање Тима
Израда плана активности за млађе и старије
разреде (дефинисање задужења)
Припрема наставника кроз преглед
презентације и приручника - Фин Пис
Сарадња са тимом за предузетништво, сугестије
и размена искуства

- Упознавање колектива са пројектом Фин Пис

СЕПТЕМБА
Р

- Отварање пројекта за млађе и старије разреде

- Сарадња на планирању и програмирању наставних
активности и радионица

ДОКАЗ О
ОСТВАРЕНОСТ
И
АКТИВНОСТИ

Чланови тима

Записник са
састанка

Тим

Записник
Разредног и
стручних већа

Тим и реализатори
Чланови тима и
представник тима
за предузетништво

Фотографије
Записник са
састанка

Записник

СЕПТЕМБА
Р - ОКТОБАР

-Планирање и реализација радионица, активности
наставника који не учествују у пројекту, а завршили су
обуку
- Праћење активности учесника пројекта, пружање
подршке у сарадњи са тимом за предузетништво
- Затварање пројекта за млађе и старије разреде
- Прикупљање материјала, израда портфолија пројекта,
евалуација пројекта у сарадњи са тимом за
предузетништво

Чланови тима за
ФИН
ПИС
и
предузетништво
Портфолио

МЛАЂИ РАЗРЕДИ АКЦИОНИ ПЛАН – Фин Пис
Тема пројекта
Област
Време и место реализације
Разред
Наставни предмети са којима је повезано
Општи циљ пројекта

Исходи пројекта

РЕЦИКЛАЖА
Штедња и осигурање
Јун-октобар, 2019.
Први, други, трећи и четврти
Свет око нас, природа и друштво, ликовна култура,
математика
Стицање знања о пјму рециклажа;
Развијање еколошке свести о значају рециклаже;
Оснаживање ученика да се активно укључе у живот,
планирају активнсоти које доносе зараду и отварају
могућности за штедњу;
Развијње вештине налажења тржишта и стицање зараде;
Развијање свести о значају штедње
Ученици ће:
- стећи знање о рециклажи и проширити еколошку свест;
- стећи ће знања о врстама рециклажног материјала и
разврставању;
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Носиоци пројекта
Методе рада
Материјално техничка основа
Начини праћења и евалуације

Стећи ће вештине и знања о начинима зараде путем
сопственог рада и могућностима штедње;
Оснажиће се за иновативан и сараднички рад, преузеће
иницијативу и одговорност, развиће самопоуздање и
самопоштовање кроз планиране активности
Ученици, учитељи и родитељи
Илустративно- демоснстративна, разговор, практични рад
Рачунар, сировине, ученички радпви
Посматрање, бележење, повратнба информација,
дискусија, модна ревија

Планиране активности у оквиру отварања пројекта
МАЈ, ЈУН
- Упознавање ученика са пројектом (циљевима и задацима)
- Подела ученика по групама (тимовима)
- Задавање домаћег задатка који ученици раде за време распуста:
1. задатак „ Научио сам о рециклажи...“
2. задатак: Прикупљање рециклажног отпада
Планиране активности у оквиру развијања пројекта
СЕПТЕМБАР
- Размена искуства по групама, сумирање успешности рада на задатку кроз разговор
- Подела ученика на групе (према врсти рециклажног материјала )
- Тражење тржишта према врсти рециклажног материјала у сарадњи са родитељима и
спољним сарадницима
- Радионица „Како зарадити новац и уштедети... од прикупљеног рециклажног
материјала“(учитељ и спољни сарадник – финансијски стручњак, родитељ...)
ОКТОБАР
- Модна ревија од рециклажног материјала, презентација, продаја модела
- Радионица „Где уложити зарађени новац“
- Презентација добити од пројекта ученицима другог разреда (размена искуства
Планиране активности у оквиру затварања пројекта:
Сумирање резултата рада ученика кроз презентацију
Анализа успешности пројекта
Анкетни листићи за ученике и наставнике
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СТАРИЈИ РАЗРЕДИ АКЦИОНИ ПЛАН – ФинПис
Тема пројекта
Област
Време и место реализације
Разред
Наставни предмети са којима је повезано
Општи циљ пројекта

НОВАЦ И ЕНЕРГИЈА – ИНФОРМИСАНИ
ПОТРОШАЧИ
ШТЕДЊА, ОСИГУРАЊЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ
Јун-октобар, 2019
Седми и осми
Историја, физика, математика, техничко образовање
Оспособљавање ученика да кроз истраживачки рад
стекну ширу слику о новцу као средству плаћања,
могућностима планирања и управљања финансија;
Развијање свести о важности штедње;
Развијање свести о вредности новца и енергије;
Упознавање ученика са потрошњом енергије (електричне
енергије) и могућностима уштеде
Развијање свести о реалној потрошњи електричне
енергије кроз јефтину и скупљу тарифу – уштеда;
Кућни апарати и потрошња електричне енергије –
могућности уштеде;
Стицање знања и развијања вештина очувања и заштиуте
електричних инсталација;

Исходи пројекта

Очекујемо да ће ученик:
- овладати процесом истраживачког рада;
- стећи знања о новцу и енергији као и о могућностима
примене и уштеде;
- стећи знања и вештине очувања животне и радне
средине, еко заштита;
- научити да практичномприменомпутем критичког
мишљења усаврши вештине планирања и управљања
финансија и енергијом;
- стећи нова знања о модернији технолошки напреднијим
апаратима који омогућавају уштеду енергије;

Носиоци пројекта
Методе рада

Ученици, наставници, локална заједница, родитељи
Разговор, групни рад, практични и истраживачки рад,
писани радови, реферати, презентације, филмови
Ученички радови, интернет, мобилни телефони, техничка
наставна средства, фото апарат
Посматрање, разговор, дискусија, фотографије и снимање
активности и друго

Материјално техничка основа
Начини праћења и евалуације

1. Планиране активности у оквиру Отварања Пројекта:
ЈУН
Упознавање ученика са циљевима и задацима пројекта који почиње са реализацијом
од септембра месеца 2019.године
- Разговор са ученицима на тему новца и енергије, вредност новца и енергије, врсте
енергије
2. Планиране активности у оквиру Развијања Пројекта:
-

СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР
-

Подсећање ученика на разговор из јуна месеца – новац, енергија
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-

Уводна активност – Истраживачки групни рад ученика „Новац кроз историју“ ,
представљање резултата рада ученика у виду ПП презентације почетком октобра
Техника и технологија – гледање филма - Развој енергетског система Србије,
дискусија и разговор са ученицима након филма
Интегративни двочас – математика, физика, техника и технологија
Радионичарски групни рад ученика „ Штедим јер вредим“

3. Планиране активности у оквиру Затварања Пројекта:
КРАЈ ОКТОБРА МЕСЕЦА
Сумирање резултата рада ученика кроз презентацију
Анализа успешности пројекта
Анкетни листићи за ученике и наставнике

3.6.20.

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА
УГЛЕДА, ЧАСТИ И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

МЕСЕЦ
септембар

Октобар - новембар

Јануар
Фебруар – март

Април – мај
Јун

АКТИВНОСТ
-Формирање Тима, подела задужења, упознавање са
циљевима и задацима рада тима
- Превентивне и интервентне мере заштите
-Наставничко веће –упознавање са Правилником о
поступању у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања, вређања угледа, части
или достојанства личности
-Постављање Правилника на сајт школе
-Упознавање родитеља са Правилником на
родитељском састанку
-Упознавање ученика са Правилником на ЧОС-у
-Извештај Тима о реализованим активностима на
нивоу школе
-Стручно усавршавање запослених „Облици и врсте
дискриминације- начини реаговања- превентивне и
интервентне мере заштите“
- Радионице на тему:“Дискриминација и превенција
дискриминаторно понашање“ – за ученике од првог до
осмог разреда
-Ученички парламент :“Превенција дискриминације“пано у холу и предавање за ученике првог или другог
разреда
-Међународни дан борбе против расне
дискриминације 21.3. час историје и грађанског за
ученике од петог до осмог разреда
-Обрада књижевног дела“Кад сам био гарав“ пети
разред
-Извештај Тима о реализованим активностима на
нивоу школе

РЕАЛИЗАТОРИ
директор, психолог, педагог

секретар школе
Педагог
Одељењски старешине
Тим
Психолог, педагог, стручна већа
Одељењски старешине
Ученици из Ученичког парламента и
педагог
Наставници историје и
грађанског,педагог и психолог
Наставник српског језика
Тим
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3.6.21.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора
школе из члана 126. Закона о основама система васпитања и образовања.
Педагошки колегијум чине руководиоцистручних већа и стручног актива и
представник стручних сарадника, а директор школе, односно његов помоћник председава
и руководи радом. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са
пословима директора који се односе на: планирање и организовање остваривања програма
образовања и свих активности школе; осигуравање квалитета рада школе; самовредновање
школе; остваривање стандарда постигнућа ученика, унапређивање образовно – васпитног
рада; остваривање развојног плана; педагошко – инструктивни увид и праћење квалитета
образовно – васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирање и праћење стручног
усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника;
сарадњу сајединицом локалне самоуправе, организацијама и удружењима.
Педагошки колегијум одређује свог члана који прати остваривање стручног
усавршавања и о томе извештава директора тромесечно.
САДРЖАЈ РАДА
Планирање и остваривање
програма образовно – васпитног
рада.
Самовредновање школе,
анализа и предлог мера
Евиденције о резултатима рада
наставника и конкретне мере на
основу праћења и вредновањаДневник рада директора
Припремљеност школе за нову
школску годину
Набавка наставних средстава
Могућност сарадње са
родитељима
Унапређење образовно –
васпитног рада – резултати
иницијалних тестирања ученика
Критеријуми за вредновање
резултата рада наставника
Ангажовање школе у
пројектима
Анализа резултата иницијалних
тестирања ученика
Усвајање
ИОП-а 1,2, 3
Мишљење о остваривању
стандарда постигнућа ученика

време

сарадници и извршиоци

IX

ПП служба и руководиоци
стручних већа

IX

сви
Директор

IX

Директор

IX
IX

Директор
сви

X

сви

X
X

Н. Духанај
ПП и руководиоци стручних
већа
ПП

XII,I

Стручна већа
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Унапређење успеха и
дисциплине ученика и мере за
побољшање
Анализа стручног усавршавања
наставника и стручних
сарадника
Анализа посећених часова и
угледних часова
Анализа резултата са такмичења
Примена наставних средстава
Обележавање Светог Саве
Анализа остварених резултата
образовно – вапитног рада на
крају првог полугодишта
Анализе извештаја о
самовредновању
Мере за унапређење и
усавршавање рада наставника и
с. сарадника
Унапређење наставе и учења
Праћење квалитета образовно –
васпитног рада
Спровођење поступка за
стицање звања наставника и
стручних сарадника
Сарадња са јединицом локалне
самоуправе, организацијама и
удружењима
Обележавање Дана школе
Афирмисање позитивних
резултата , примера понашања,
дружења ученика
Анализа квалитета уџбеника
Могућност сарадње са
родитељима
Анализа остварених резултата
на такмичењима
Анализа посећених и угледних
часова
Анализа остварених резултата
образовно – васпитног рада на
крају другог полугодишта
Остваривање развојног плана
школе
Стручно усавршавање
наставника и стручних
сарадника

XI,XII

Стручна већа

XII, I

Психолог, стручна већа

I, II

Директор, ПП

I, II
I, II
XII, I

Стручна већа
Директор, ПП
Директор, ПП
Директор, ПП

II
II

II
II

Руководилац тима за самовр. ,
стручна већа
Директор, руководилац тима за
самовред., ПП
Директор, педагог, психолог,
наставници
Сви

III
Директор, ПП
III
Директор, ПП
III
IV

Сви
Сви

IV
IV
IV

Стручна већа
Сви

VI

Стручна већа

V, VI

Стручна већа
стручна већа, ПП

VI

VI

Руководиоц актива за развој
плана школе, сви
психолог

Анализа резултата ЗИ
2019/2020.г.

VIII

Сви

Остваривање РП школе

VIII

Сви

VIII

Сви

VI
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Анализа резултата рада у
пројектима и планирање нових
Сарадња са локалном
заједницом

3. 7.

VIII

Сви

Стручни сарадници

Послове стручних сарадника обавља: школски педагог, психолог и библиотекар.
Планирање и програмирање рада ових сарадника је усаглашено са Правилником о
програму рада стручних сарадника у основној школи.
ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
Циљ:
Основни циљ рада стручних сарадника - школског психолога и педагога у ОШ је
примена теоријских сазнања психолошке и педагошке науке за успешно остваривање
задатака основног образовања и васпитања, утврђених законом о основној школи, а посебно
за осавремењивање и унапређивање васпитно-образовног рада, као и стварања предуслова
за складан развој личности ученика.
Задаци:
Учествовање у остваривању програмских, педагошко-организационих и
дидактичко-методичких услова за остваривање циљева основне школе;
Унапређивање, осавремењивање и рационализација постојеће образовноваспитне праксе;
Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата образовноваспитног рада;
Подстицање и праћење свих аспеката развоја ученика (интелектуалног,
социјалног, емоцијалног, моралног, естетског, физичког и професионалног);
Организација педагошко-психолошког образовања наставника;
Остваривање сарадње са субјектима заинтересованим за успешан општи и
професионални развој ученика (родитеља, представницима друштвене средине,
средњим школама, факултетима и другим институцијама);
-

Основна подручја рада:
Програмску основу за остваривање наведеног циља и задатака радног ангажовања
школског психолога и педагога чине садржаји, послови и активности из следећих подручја
рада школе:
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Планирање, прогрaмирање, организација, праћење и вредновање образовноваспитног рада;
Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошкопсихолошки рад са наставницима;
Рад са ученицима;
Рад и сарадња са родитељима;
Истраживање образовно-васпитне праксе (Аналитичко-истраживачки рад);
Рад са стручним органима;
Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно
усавршавање;
Вођење педагошко-психолошке документације; Припрема за рад и провера
примене наставних средстава корз посете часовима
-

3.7.1.

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

Циљеви:
Педагог школе применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке
науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада , у складу
са циљевима и принципима дефинисаним Законом о основама система образовања и
васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
- Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно
васпитног рада
- Подстицање и праћење целовитог развоја ученика
- Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног рада
- Пружање пордшке родитељима,старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и школе по васпитно-образовним
питањима ученика
- Учествовање у праћењу и вредновању обр-васпитног рада
- Сарадња са институцијама,локалном сомоуправом,стручним и струковним
организацијама
- Самовредновање,стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науkе и
праксе
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
АКТИВНОСТ
Учешће у изради Школског програма од I до
VIII разреда- анекс, учешће у изради плана
самовредновања и развојног плана школе
Учешће у изради Годишњег плана рада школе
Припремање и израда Годишњег и месечних
планова рада, новине за први и пети разред

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Август, септембар

САРАДНИЦИ
Психолог, директор

Август, септембар
Август, септембар

Психолог, директор
Наставници, психолог
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Спровођење анализа и истраживања у
установи (самовредновасње,ПО,РПШ)
Учествовање у припреми ИОП-а за ученике
Учествовање у планирању и организацији
сарадње са другим институцијама (Дом
здравља, патронажне сетре,Центар за
социјални рад,средње школе, МУП...)
Учешће у писању пројеката установе
(„Растимо заједно“)
Предавања за Наставничка већа
Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других облика
васпитно-образовног рада – активности у
оквиру пројектне наставе и семинари
Учешће у избору и предлозима за одељењска
старешинства
Пружање помоћи наставницима у изради
планова и програма рада
редовне,допунске,додатне наставе,секција...
Формирање одељења и распоређивање нових
ученика

II

током године

психолог

током године
током године

психолог
психолог

Август, септембар

психолог

Током године
Током године

психолог
психолог

Август

Психолог, директор

Август, септембар

Психолог, директор

Август, септембар

Психолог

ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

АКТИВНОСТ
Систематско праћење и вредновање
васпитно образовног,наставног
процеса,развоја и напредовања ученика
Праћење реализације васпитно
образовног рада и праћење ефеката
иновативних активности и пројеката и
руководилац тима за самовредновање
Рад на развијању и примени
инструмената за вредновање и
самовредновање рада школе
(протоколи,упитници,скале процене...)
Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и ИОП-а (учешће у
изради ИОП-а, праћење
реализације,праћење оцењивања,учешће
у раду Педагошког колегијума...)
Учешће у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
наставника и стручних сарадника –
саветодавни рад,хоспитовање часовима...
Иницирање и учествовање у
истраживањима образовно васпитне
праксе које реализује школа у циљу
унапређивања васпитно образовног
рада(анкете,упиници,скале процене у
оквиру самовредновања,развојног плана
школе...)

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ
Психолог, директор

Током године

психолог

Током године

-

Током године

психолог

Током године

-

Током године

психолог
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Учешће у праћењу реализације и
остварености општих и посебних
стандарда постигнућа ученика(анализе
планова рада наставника,имплементације
стандарда,праћење вредновања
остварености општих и посебних
стандара од стране наставника...)
Праћење и анализа успеха и дисциплине
ученика на класификационим перидима
као и предлагање мера за њихово
побољшање
Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима,такмичењима,завршним и
пријемном испиту.
Учествовање у усклађивању
програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика -израда ИОПа
Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за
побољшање
Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика (сарадња са стручним активима
при доношењу јединствених критеријума
оцењивања,праћење оцењивања у
дневницима рада,педагошким свескама
наставника...

III

Током године

-

Током године

-

Током године

психолог

Током године

психолог

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

АКТИВНОСТ
Рад са наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака
васпитно образовног рада (при изради
годишњих и месечних планова, планирање
и програмирање наставних и ваннаставних
садржаја...)
Пружање помоћи наставницима у
планирању угледних часова, унапређивању
квалитета образовно васпитног рада,
односно наставе, увођењем иновација и
иницирањем коришћења савремених
метода и облика рада, сарадња при
реализацији пројектне наставе
Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда
(индивидуални саветодавни рад, учешће на
састанцима стручних и одељењских већа)
Посета часовима пројектне наставе

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Август, септембар

САРАДНИЦИ
Наставници, психолог

Током године

Наставници, психолог

Током године

наставници

Током године

Психолог
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Предавања за Наставничко веће:
„Упознавање са Правилником о
оцењивању“

септембар

Упознавање са Протоколом поступања у
установи уи одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

септембар

„Васпитање као одговор на изазове
савременог доба“
Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање, израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци (препорука стручне литературе,
упознавање са семинарима, могућношћу
напредовања, кораци до звања...)
Анализа посећених часова, дискусија,
размена искустава
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника
Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената
оцењивања
Пружање помоћи наставницима и
осмишљавање рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровити, деца
са тешкоћама у развоју, помоћ у изради
ИОП-а)
Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих друштвених
група кроз уважавање разлика
(индивидуални и саветодавни рад)
Оснаживање наставника за тимски рад кроз
подстицање реализације заједничких
задатака кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија
Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака ПО и унапређивање
тог рада (учешће у реализацији програма
ПО)
Пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних часова,
допунског и додатног рада, плана рада
одељењског старешине и секција, учешће у
изради припрема, саветодавни рад са
наставницима, помоћ у реализацији,
истицање примера добре праксе
Упознавање одељењских старешина и
одељењских већа са карактеристикама
нових ученика

април
Током године

Психолог, директор

Током године

наставници

Током године

-

Током године

-

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог
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Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја ЧОС-а (радионица ПО, и других)
Пружање помоћи наставницима у
остваривању сарадње са породицом
Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу
Пружање помоћи наставницима у примени
различитих поступака и техника
самоевалуације

IV

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог

РАД СА УЧЕНИЦИМА

АКТИВНОСТ
Тестирање спремности за полазак у
школу деце, будућих првака
Праћење дечијег развоја и напредовања
Праћење оптерећености ученика,
саветодавни рад са новим ученицима
Учешће и помоћ у стварању
оптималних услова за индивидуални
развој ученика и пружање помоћи и
подршке
Руковођење радом Ученичког
парламента и другим ученичким
организацијама
Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању ученика (радионица за пети
разред „Технике и начини учења“)
Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности
Пружање помоћи и подршке ученицима
у укључивање у различите пројекте и
активности
Руковођење Уеничким парламентом
Радионице за ученике:
Моја породица моја сигурност – 1.
разред

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Април, мај

САРАДНИЦИ
психолог

Током године
Током године

психолог
психолог

Током године

психолог

Током године

-

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

Психолог

Током године

психолог

Вршњачко насиље кроз обраду лектире
„Дечаци Павлове улице „ – 6. разред

мај

Радионице професионалне оријентације

током године

септембар

Психолог

Технике и начини учења-5.разред
Како одолети притисцима вршњака-6.р.

V

РАД СА РОДИТЕЉИМА

АКТИВНОСТ
Организовање и учешће на
родитељским састанцима

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ
Психолог, директор, одељењске
старешине
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Припрема и реализација трибина и
радионица са стручним темама
„Значај и улога сарадње породице и
школе „ – 1. Разред
„Како припремити дете за полазак у
школу“ – трибина за 1. разред
Укључивање родитеља у поједине
облике рада школе (кроз програм ПО
„Реални сусрети“ , у оквиру Развојног
плана школе...)
Пружање подршке родитељима у раду
са ученицима са тешкоћама у учењу ,
проблемима у понашању, развоју,
ПО...саветодавни разговори и
упућивање на стручне институције по
потреби
Упознавање родитеља са Законима и
документима везаним за образовање,
права и обавезе деце
Саветодавни рад са родитељима
Сарадња са Саветом родитеља, по
потреби

Септембар
психолог
Март, април
Током године

психолог

Током године

психолог

Током године

психолог

Током године
Током године

психолог
-

VI
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
АКТИВНОСТ
Рад са директором, стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
комисија и тимова; заједничком
планирању активнсоти, анализа
извештаја о раду школе
Сарадња са психологом и директором
на формирању одељења и подела
старешинства
Тимски рад на проналажењу
најефикаснијег начина унапређивања
вођења педагошке документације
Сарадња са директором и психологом
на планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција
Сарадња са педагошким асистентом и
пратиоцем ученика и рад на
координацији активности у пружању
подршке ученицима који раде по ИОП-у

VII

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ
Директор, психолог

Током године

Директор, психолог

Током године

Директор, психолог, наставници

Током године

Директор, психолог

Током године

Директор, психолог

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

АКТИВНОСТ
Учешће у раду Наставничког већа,
Педагошког колегијума, стручних и
одељењских већа

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ
наставници
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Анализа успеха и дисциплине ученика,
подношење извештаја на
класификационим периодима
Руковођење радом тима за
самовредновање и учешће у
активностима тима за развојно
планирање, тима за ПО, заштиту
ученика од насиља, инклузију, тима за
обезбеђивање квалитета и развоја школе
Предлагање мера за унапређивање рада
стручних органа

Током године

-

Током године

Психолог, наставици

Током године

-

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
АКТИВНОСТ
Сарадња са школама са општине
Вождовац и шире, сарадња са Домом
здравља, Заводом за ментално здравље,
Институт за педагошка истраживања,
Центром за социјални рад,ЦЕПОР-а,
Учитељским факултетом, вртићима са
општине, са МУП-ом, Педагошким
друштвом, Центром за таленте, са
Националном службом за запошљавање,
Канцеларијом за младе, општином
Вождовац и другим београдским
општинама...

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ
психолог

Осмишљавање програмских активности
за унапређење сарадње породице, школе
и локалне самоуправе
Сарадња и учешће у раду са активом
стручних сарадника на нивоу општине и
града
Сарадња са интерресорном комисијом

Током године

психолог

Током године

психолог
психолог

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ

САРАДНИЦИ

Вођење евиденције о раду на
годишњем, месечном и дневном нивоу
Израда припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе
и васпитних активности на нивоу школе
Прикупљање података о ученицима и
чување личних података ученика
Стручно усавршавање: праћење стручне
литературе, праћење информација од
значаја за образовање на интернету,
похађање семинара, конгреса, научних
скупова – Филозофски факултет...

Током године

-

Током године

-

Током године

психолог

Током године

-

Учешће на међународној конференцији
Педагог школе Наташа Духанај

октобар

септембар
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3.7.2.

ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА

Циљеви:
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 системаобразовања васпитања,као и посебним
законима.
Задаци:
-Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног
рада
-Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета,односно ученика,
-Подршка јачању васпитачких односно 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 унапређење
-Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, -Развијање
сарадње установе са породицом и подршка васпитним компентенцијама
родитеља,
-Сарадња са другим институцијама,локалном заједницом,стручним и струковним
одганизацијама од значаја за установу,
-Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
I

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
АКТИВНОСТ
Учешће у изради Школског програма од I
до VIIIразреда- анекс, учешће у изради
плана самовредновања и развојног плана
школе
Учешће у изради Годишњег плана рада
школе
Припремање и израда Годишњег и
месечних планова рада
Спровођење анализа и истраживања у
установи (самовредновање,ПО,РПШ)
Учествовање у припреми ИОП-а за
ученике
Учествовање у планирању и организацији
сарадње са другим институцијама (Дом
здравља,Центар за социјални рад,средње
школе, Центар за таленте...)
Учешће у активностима пројеката установе
(„Растимо заједно“)
Предавања за Наставничка већа

ВРЕМЕ РЕАЛИЗЦИЈЕ
август, септембар

САРАДНИЦИ
Педагог, директор

август, септембар

Педагог, директор

август, септембар

Педагог, директор

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

Август, септембар

педагог

Током године

педагог
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Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других
облика васпитно-образовног рада пројектна настава
Учешће у избору и предлозима за
одељењска старешинства
Пружање помоћи наставницима у изради
планова и програма рада
редовне,допунске,додатне
наставе,секција...
Формирање одељења и распоређивање
нових ученика

II

Током године

педагог

Август, септембар

педагог

Август, септембар

педагог

Август, септембар

Педагог, директор

ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
АКТИВНОСТ
Систематско праћење и вредновање
васпитно образовног,наставног
процеса,развоја и напредовања ученика
Праћење реализације васпитно образовног
рада и праћење ефеката иновативних
активности Растимо заједно и одрживост
пројекта Тролист
Рад на развијању и примени инструмената
за вредновање и самовредновање рада
школе (протоколи,упитници,скале
процене...)
Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и ИОП-а (учешће у
изради ИОП-а, праћење
реализације,праћење оцењивања,учешће у
раду Педагошког колегијума...)
Учешће у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
наставника и стручних сарадника –
саветодавни рад,хоспитовање часовима...
Учешће у раду комисије за полагање
лиценце – Педагог саветник
Иницирање и учествовање у
истраживањима образовно васпитне праксе
које реализује школа у циљу унапређивања
васпитно образовног
рада(анкете,упиници,скале процене у
оквиру самовредновања,развојног плана
школе...)
Учешће у праћењу реализације и
остварености општих и посебних стандарда
постигнућа ученика(анализе планова рада
наставника,имплементације
стандарда,праћење вредновања
остварености општих и посебних стандара
од стране наставника...)
Учествовање у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика (израда ИОП-а )

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

педагог
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Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за
побољшање
Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика (сарадња са стручним активима
при доношењу јединствених критеријума
оцењивања,праћење оцењивања у
дневницима рада,педагошким свескама
наставника...

Током године

педагог

Током године

педагог

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Август, септембар

САРАДНИЦИ

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
АКТИВНОСТ
Рад са наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака
васпитно образовног рада (при изради
годишњих и месечних планова, планирање
и програмнирање наставних и
ваннаставних садржаја...)
Одељењске старешине 7. и 8. разреда –
припрема и реализација радионице ''На
здравље'' – ЧОС
Припрема родитељског састанка ''Улога
родитеља и у јачањ самопоуздања деце''
Пружање помоћи наставницима у
планирању угледних часова, пројектне
наставе и унапређивању квалитета
образовно васпитног рада увођењем
иновација при одрживости пројекта
Тролист
Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда
(индивидуални саветодавни рад, учешће на
састанцима стручних и одељењских већа)
Предавање за Наставничко веће

Педагог

Октобар

Одељењске старешине 7. и 8.
разреда

Април
Током године

Одељењске старешине 5.
разреда
педагог

Током године

педагог

Педагог

Упознавање са Протоколом поступања у
установи уи одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Септембар

Упознавање са Правилником о овењивању

септембар

„Васпитање као одговор на изазове
савременог доба“

април

Педагог

Одељењске старешине 5. и 6.
разреда

Припрема и реализација радионице за 5.
и 6. разред ''Мотивационо писмо''
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Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање, израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци (препорука стручне литературе,
упознавање са семинарима, могућношћу
напредовања, кораци до звања...)
Анализа посећених часова и давање
предлога за њихово унапређење, дискусија
и размена искуства
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника
Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената
оцењивања
Пружање помоћи наставницима и
осмишљавање рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровити, деца
са тешкоћама у развоју, помоћ у изради
ИОП-а)
Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих друштвених
група кроз уважавање разлика
(индивидуални и саветодавни рад)
Оснаживање наставника за тимски рад кроз
подстицање реализације заједничких
задатака кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија
Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака ПО и унапређивање
тог рада (Учешће у реализацији програма
ПО)
Пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних часова –
пројектна настава, Тролист, допунског и
додатног рада, плана рада одељењњског
старешине и секција, учешће у изради
припрема, саветодавни рад са
наставницима, помоћ у реализацији,
истицање примера добре праксе
Упознавање одељењских старешина и
одељењских већа са карактеристикама
нових ученика
Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја ЧОС-а (радионица ПО, и других)
Пружање помоћи наставницима у
остваривању сарадње са породицом
Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу
Пружање помоћи наставницима у примени
различитих поступака и техника
самоевалуације

Током године

педагог

Током године

Педагог, наставници

Током године

-

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

-

Током године

-

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

-

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог

Током године

педагог
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IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
АКТИВНОСТ
Тестирање спремности за полазак у школу
деце, будућих првака
Праћење дечијег развоја и напредовања
Праћење оптерећености ученика,
саветодавни рад са новим ученицима
Учешће и помоћ у стварању оптималних
услова за индивидуални развој ученика и
пружање помоћи и подршке
Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању ученика (радионица за пети
разред „Технике и начини учења“)
Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности
Пружање помоћи и подршке ученицима у
укључивање у различите пројекте и
активности
Радионице за ученике
Моја породица моја сигурност – 1. разред

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Април, мај

САРАДНИЦИ

Током године
Током године

педагог
педагог

Током године

-

педагог

Током године
Током године

педагог
педагог

Током године

педагог

Септембар

Педагог

''Превенција насиља у спорту“ у оквиру
недеље спорта

Септембар

Одељењски старешина 5.
разреда

Радионица ''Како одолети притисцима
вршњака'' – 6. разред

Октобар – новембар

Педагог

Вршњачко насиље „Црно јагње „- 3. разред

Октобар-новембар

Вршњачко насиље кроз обраду лектире
„Дечаци Павлове улице „ – 6. разред

Мај

Превенција вршњачког насиља

током године

Радионице ПО за ученике 8. разреда

током године

V

библиотекар

РАД СА РОДИТЕЉИМА

АКТИВНОСТ
Организовање и учешће на родитељским
састанцима
Припрема и реализација трибина и
радионица са стручним темама:
„Значај и улога сарадње породице и школе
„ – 1. разред
„Како припремити дете за полазак у
школу“ – трибина за 1. разред

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ

Септембар

Педагог

Март, април

Педагог

педагог
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„ПО улога родитеља у избору будућег
занимања“ – трибина на Савету родитеља
Укључивање родитеља у поједине облике
рада школе (кроз програм ПО у оквиру
Развојног плана школе...)
Пружање подршке родитељима у раду са
ученицима са тешкоћама у учењу ,
проблемима у понашању, развоју,
ПО...саветодавни разговори и упућивање
на стручне институције по потреби
Упознавање родитеља са Законима и
документима везаним за образовање, права
и обавезе деце
Саветодавни рад са родитељима
Руковођење радом Савета родитеља,

Фебруар-март
Друго полугодиште

педагог

Током године

педагог

Током године

-

Током године

директор

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
АКТИВНОСТ
Рад са директором, стручним сарадницима
у оквиру рада стручних комисија и тимова;
заједничком планирању активнсоти,
анализа извештаја о раду школе
Сарадња са педагогом и директором на
формирању одељења и подела
старешинства
Тимски рад на проналажењу
најефикаснијег начина унапређивања
вођења педагошке документације
Сарадња са директором и психологом на
планирању активнсоти у циљу јачања
наставничких и личних компетенција
Сарадња са педагошким асистентом и
пратиоцем ученика и рад на координацији
активности у пружању подршке ученицима
који раде по ИОП-у

VII

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ

Током године

Педагог , директор

Током године

Педагог , директор

Током године

Педагог , директор

Током године

Педагог , директор

Педагог , директор

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

АКТИВНОСТ
Учешће у раду Наставничког, Педагошког
колегијума, стручних и одељењских већа
Руковођење радом тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, учешће у
активнсотима тима за развојно планирање,
тима за ПО, руководилац Тима за
професионални развој запослених, учешће
у раду тима за инклузију
Предлагање мера за унапређивање рада
стручних органа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ

Током године

пеадгог

Током године

-

Педагог , директор
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VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
АКТИВНОСТ
Сарадња са школама са општине Вождовац
и шире, сарадња са Домом здравља,
Заводом за ментално здравље, Центром за
социјални рад, Учитељским факултетом,
вртићима са општине, са МУП-ом,
Педагошким друштвом, Центром за
таленте, са Националном службом за
запошљавање, Канцеларијом за младе,
општином Вождовац и другим
београдским општинама....
Осмишљавање програмских активности за
унапређење сарадње породице, школе и
локалне самоуправе
Сарадња и учешће у раду са активом
стручних сарадника на нивоу општине и
града
Сарадња са интерресорном комисијом

IX

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ

Током године

Педагог

Током године

Педагог

Током године

Педагог

Педагог

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

АКТИВНОСТ
Вођење евиденције о раду на годишњем,
месечном и дневном нивоу
Израда припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе
Прикупљање података о ученицима и
чување личних података ученика
Стручно усавршавање: праћење стручне
литературе, праћење информација од
значаја за образовање на интернету, ,
похађање семинара, конгреса психолога ...

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Током године

САРАДНИЦИ

Током године

-

Током године

-

Током године

Педагог, наставници

-

мај

Психолог школе Горица Клисура

3. 7. 3.

Библиотекар школе

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
Школска библиотека је саставни део образовно-васпитног процеса школе.
Послови библиотекара током школске године обухватају следеће активности:
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1. Планирање и програмирање образовно‐васпитног рада
АКТИВНОСТ
Основни послови:
- планирање и набавка библиотечке грађе,
инвентарисање и класификација
-израда планова (годишњи, месечни и
оперативни)
- функционално и естетско уређење простора
библиотеке
- обучавање ученика у коришћењу стручног фонда
школске библиотеке
- издавање библиотечке грађе наставницима и
ученицима, задуживање и раздуживање
- праћење и вредновање остварености постављених
циљева рада школске библиотеке

ВРЕМЕ

током године

РЕАЛИЗАТОРИ

библиотекар,
директор,
наставници,
педагог и психолог,
ученици

2. Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада
АКТИВНОСТ
Учешће у изради годишњег плана рада
Вођење библиотечког пословања, са увидом у
наставне планове и програме рада школе
Одабирање и припремање литературе и друге грађе за
разне образовно-васпитне активности

ВРЕМЕ

током године

РЕАЛИЗАТОРИ
библиотекар, тим за
развојно планирање
школе,
стручна већа

3. Рад са наставницима
АКТИВНОСТ
Одржавање часова пројектне наставе и др. наставних
часова у библиотеци
Организовање такмичења
Припрема и извођење представе намењене ученицима
и родитељима
Организовање радионица
Обележавање значајних датума

ВРЕМЕ

током године

РЕАЛИЗАТОРИ

библиотекар,
наставници, педагог и
психолог, ученици

4. Рад са ученицима
АКТИВНОСТ
Оспособљавање ученика за самостално истраживање и
проналажење информација, као и помоћ при избору
литературе
Развијање позитивног односа према
читању, упућивање на
истраживачке методе рада и самостално

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

током године
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коришћење лексикона, енциклопедија,
речника...
Стимулисање ученика да пажљиво користе
библиотечку грађу, да редовно долазе у
библиотеку и учествују у различитим активностима и
пројектима
Организовање дебата и часова вршњачке едукације

библиотекар,
наставници и ученици

5. Рад са родитељима, односно старатељима
АКТИВНОСТ
Пружање информација у вези са читалачким
интересовањима и потребама ученика Обавештавање
и договор о заједничким изласцима ученика и
њиховом учешћу на различитим такмичењима

6. Рад са директором и стручним сарадницима
АКТИВНОСТ
Сарадња са стручним већима, психологом,
педагогом и директором школе у вези са
набавком књижне и некњижне грађе
Информисање стручних већа, сарадника и
директора у вези са набавком и коришћењем
библиотечке грађе и стручне литературе  Сарадња
са тимовима за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби,
радионица
Припремање и организовање културних
активности школе (трибине, манифестације,
обележавање значајних јубилеја, изложбе, акције
прикупљања књига)
7. Рад у стручним органима и тимовима
АКТИВНОСТ
Усаглашавање активности са стручним већима и
тимовима,приликом израде школског и годишњег плана
и програма школе
Рад у стручним тимовима у складу са
решењем директора

ВРЕМЕ

током године

ВРЕМЕ

током године

ВРЕМЕ
на почетку
школске год.

РЕАЛИЗАТОРИ
библиотекар,
наставници, ученици и
родитељи

РЕАЛИЗАТОРИ

библиотекар,
стручна већа,
стрчни сарадници,
директор

РЕАЛИЗАТОРИ
библиотекар,
руководиоци стручних
већа и тимов

током године
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8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕ
Сарадња са другим школама и предшколским
установама
Организација посета другој школској или јавној
библиотеци
током године
Сарадња са просветним, научним, културним и други
м установама
Учешће у раду школских библиотекара, на нивоу
општине и града
Сарадња са издавачким кућама
Одлазак на Сајам књига
Организовање дружења са писцима
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавње
ПОДРУЧЈЕ РАДА
ВРЕМЕ
Електронски унос библиотечког фонда
Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци
Вођење документације о раду школске
библиотеке и библиотечке секције, анализа
и вредновање рада школске библиотеке у току школске
током године
године
Вођење Летописа школе
Стручно усавршавање, учешће на семинарима, активим
а,саветовањима и другим скуповимаана којима
учествују школски библиотекари
Библиотекарке школе: Владенка Ковачевић и Данијела Јовановић

3.7.4.

РЕАЛИЗАТОРИ

библиотекар, директор,
наставници, ученици и
родитељи

РЕАЛИЗАТОРИ

библиорекар,
наставници

ШКОЛСКИ ОДБОР
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

На основу члана 115. до 119 . Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл.гл.РС" бр.88/17и 10/19.) у основној школи орган управљања је Школски одбор и исти
броји 9 чланова и то три представника су из реда запослених у школи, три представника
родитеља, односно других законских заступника и три представника локалне самоуправе.
Школски одбор наше школе је именован од стране Скупштине града Београда
Решењем број 112- 348/18 - С од 29. јуна 2018. године . Мандат члановима траје 4 године
почев од 14. јула 2018. године и Решење број 112- 302/19 - С од 16 маја 2019. године. У
Школском одбору именовани су: Јелица Чкркић , Наташа Духанај и Милан Ракас представници школе, Илија Тешановић, Данијела Новаковић и Верољуб Ђукић –
представници родитеља ученика, Aна Ристић, Јелена Јововић и Немања Јововић –
представници локалне самоуправе.
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Начин рада и одлучивања Школског одбора уређује се Статутом школе и
Пословником о организацији и раду Школског одбора.
У раду Школског одбора учествује и представник синдиката школе, без права
одлучивања.
Седници Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду
представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Садржај рада

месец

Носиоци активности

1.Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2018/19.
годину

Директор школе

2.Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску
2018/19. годину

Директор школе

3.Доношење Годишњег плана рада за школску 2019/20.
годину
4. Доношење Плана стручног усавршавања запослених за
школску 2019/20. годину
5.Упознавање са одлуком о осигурању , обезбеђењу и
исхрани ученика за школску 2019/20. годину
6. Упознавање са акционим планом Развојног планирања
за школску 2019/20.год.

и два

Директор школе
Директор школе

IX

Директор школе
Директор школе

7. Припремљеност школе за почетак нове школске године

Директор
IX

1.Доношење Нацрта финансијског плана за 2019. годину

Шеф рачуноводства

2. Доношење нацрта Плана јавних набавки
За 2019. годину

X

Шеф рачуноводства и
секретар

3. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I
тромесечја

Директор школe

1. Доношење финансисјког плана школе за 2019. годину

Шеф рачуноводства

2. Договор око прославе Светог Саве

Директор школе

3. Формирање Комисије за попис
4. Организација прослава Нове године за ученике
1. Усвајање извештаја о попису
2. Усвајање Извештаја о раду школе
3. Извештај о раду директора школе
4. Усвајање Извештаја о годишњем пословању школе
5. Усвајање извештаја о самовредновању
6. Усвајање извештаја о развојном планирању школе за
прво полугодиште
7. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I
полугодишта

XII

II

Директор школe
Директор школе
Шеф рачуноводства
Директор школе
Директор школе
Шеф рачуноводства
Директор школе
директор школе
директор школе
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Директор школе

1. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају II
класификационог периода
2.Припреме за полагање завршног испита

III
Директор школе

3.Упознавање са избором уџбеника за наредну школску
годину

Директор школе

1. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају
другог полугодишта

Директор
Директор школе

2. Доношење Анекса школског програма

Педагог

3. Усвајање извештаја о стручном усавршавању
запослених

ППС и директор школе

4. Усвајање извештаја о раду Ученичког парламента
5.Разматрање исхода образовања и васпитања са
предлогом мера за побољшање остваривања образовноваспитног рада
6. Усвајање Извештаја о остваривању школског програма,
развојног плана и Годишњег плана рада за школску
2019/20. годину
7. Извештај о спроведеном завршном испиту ученика
осмог разреда

ППС и директор школе
VI
Директор школе
Директор

Школски одбор ће у току године решавати сва актуелна питања, анализирати и
давати мишљење о одређеним ситуацијама и догађајима у животу школе у оквиру своје
надлежности .
Доносиће одлуке по приговору на решења директора школе. Уколико буде потребе,
донеће нове Правилнике или измене и допуне постојећих аката школе и пратиће
законитост рада директора школе.
Обављаће и остале послове у складу са законом .

IV
4.1.

ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА
Глобални план наставе и учења

Глобални план наставе и учења се налази у прилогу Годишњег плана рада за
школску 2019/2020. годину.
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4.2.

Изборна настава

За ученике од I до VIII разреда реализовано је анкетирање на крају прошле школске
године. Први циклус образовања је анкетиран за верско/грађанско васпитање, а други
циклус верско/грађанско васпитање и руски/немачки језик.
Ученицима петог и шестог разреда су понуђене обавезне слободне наставне активности:
цртање, сликање, вајање, хор и оркестар, чувари природе и свакодневни живот у
прошлости.После сумирања свих анкета, родитељи и ученици су се определили за све
понуђене предмете.

4.3.

Припремна настава

Припремна настава се организује за ученике упућене на разредни, односно поправни
испит од IV до VIII разреда и припремну наставу за полагање Завршног испита.
Припремна настава за ученике који се упућују на разредни или поправни испит
организује се најмање 5 дана са по два часа дневно по предмету пре почетка испитног рока,
а евидентира у Дневнику осталих облика образовно-васпитног рада ( у дневнику за допунску
наставу).

4.4.

Припремна настава за полагање завршног испита

За ученике осмог разреда биће организована припремна настава за полагање
завршног испита током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита са најмање
два часа дневно ( по 10 часова из српског језика и математике).
Припремна настава за полагање ЗИ организује се и за следеће предмете: физику,
историју, географију, биологију и хемију 10 дана пре полагања са 10 часова по предмету.
Часови ће бити евидентирани у Дневнику осталих облика образовно-васпитног рада –
припрема ученика за ЗИ.
4.5.

Слободне наставне активности

За ученике од петог до осмог разреда реализоваће се аледеће активности:
- цртање, сликање, вајање
- хор од 5. до 8. разреда
- чувари природе
- свакодневни живот у прошлости
- информатика за ученике 8 . разреда

ПРОГРАМ „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“
Програм „Покренимо нашу децу“ је намењен ученицима основне школе од првог до
четвртог разреда. Разлози покретања пројекта леже у статистици да је свако четврто дете у
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Србији гојазно, свако пето има лоше држање, док је 70 % основаца недовољно физички
активно.
Циљеви активности на овим часовима су:
 Промоција здравља и физичке активности у циљу СМАЊЕЊА ДЕФОРМИТЕТА
код деце млађег школског;
 Правилан ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ.
 Да се умереном физичком активношћу на почетку дана деца на најбољи начин
припреме за учење, играње и остале радости школског доба.

Предвиђена су четири модела рада:
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Модели рада

Планиране активности

Носиоци
задужења

Место и време
реализације

Наставници од I
до IV

Фискултурна сала, школско
двориште, учионица- током
године

Наставници од I
до IV

Фискултурна сала- током
године









Веселе столице
Причам ти причу
Здрава стопалца
Разиграна палица
Музичка гимнастика1
Музичка гимнастика 2
Плеши и заледи се

Вежбе на
отвореном
простору





Јесење играрије
Зимске играрије
Пролећне играрије

Наставници од I
до IV

Школско двориште- током
године

Модел +




Вежбе дисања
Јутарња гимнастика

Наставници од I
до IV

Фискултурна сала, школско
двориште, учионица- током
године






Веселе столице
Причам ти причу
Здрава стопалца
Разиграна палица

Наставници од I
до IV

Фискултурна сала, школско
двориште, учионица- током
године

Вежбе у
учионици
Вежбе уз
музику

Опис активности:
Модел 1
Вежбе у
учионици

Веселе столице: Овај модел обухвата вежбе у учионици са столицом и представља
основни модел овог пројекта.
Причам ти причу: Драматизација- вођена фантазија.
Здрава стопалца: Превентивне вежбе за стопало.
Разиграна палица: Вежбе са палицом.
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Модел 2




Вежбе уз
музику

Музичка гимнастика1
Музичка гимнастика 2
Плеши и заледи се

Наставници од I
до IV

Фискултурна сала- током
године

Музичка гимнастика 1 и 2: Елементарни покрети кретања- аеробик за децу.
Плеши и заледи се: Имитација различитих спортова кроз игру
Модел 3
Вежбе на
отвореном
простору





Јесење играрије
Зимске играрије
Пролећне играрије

Наставници од I
до IV

Школско двориште - током
године

Свака активност се састоји од три игре које се играју на отвореном терену.
Јесење играрије: Хваталица са ометањем, Вук и овце, Огледало.
Зимске играрије: Направи Снешка, Погоди Снешка, Ходај мојим траговима.
Пролећне играрије: Змијин реп, Кошење, Лишће и плодови.
Модел +
Јутарња
гимнастика и
вежбе дисања






Јутарња гимнастка
Вежбе дисања
Математика
Српски језик

Наставници од I
до IV

Фискултурна сала, школско
двориште, учионица- током
године

Вежбање је забавније и креативније, јер је прилагођено школским предметима, тако
да деца сада вежбају уз математику и српски.
Вежбе су: поздравимо сунце, загрлите себе, сакријте руке, нађите своје прсте, сакријте
једну руку, несташна књига, разгибајте своја колена, веселе ноге, дохватимо небо, удахни
сада ти...
Начини остваривања програма:
Свакога дана са ученицима ће се вежбати по 15-ак минута према описаним моделима
вежби које је за те потребе осмислио Српски савез професора физичког васпитања и
спорта. Распоред вежбања одређује појединачно сваки наставник.
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4.6.

Корективни педагошки рад - ПП

Овај вид рада може се организовати од првог до осмог разреда са по једним часом
седмично за ученике са мањим сметњама у физичком и психичком развоју. План рада се
налази у делу XIII овог Годишњег плана.

4.7.

Програми културне и јавне делатности

Ови програми ће се остваривати кроз планове које су донели стручни органи и
ученичке организације, а у којима су обухваћени садржаји који ће уважавати потребе свих
актера као и локалне заједнице. Програмски садржај културних активности се налазе у делу
овог плана под ознаком 7.7.

V

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАСТАВНИКА

Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне оперативне планове
рада за поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности на основу
Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника
и Правилника о наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-то
часовне радне недеље за ову школску годину.
Сваки наставник врши планирање за свој предмет у складу са прописаним планом и
програмом и уз сарадњу осталих чланова стручног већа. Међусобна сарадња се огледа у
заједничком усклађивању тема и уз потребну корелацију међу предметима. Тимским радом
обезбеђено је заједничко планирање обраде повезаних тема и усклађене периодичне провере
знања.
Индивидуални планови и програми наставника обухватају следеће видове наставе и
ваннаставних активности:
- Редовне наставе, допунске, додатне наставе
- Изборне наставе
- Планови слободних активности
- ИОП 1,2,3
У оквиру планирања образовно-васпитног рада, наставници израђују годишње и месечне
(оперативне ) планове рада, дневне припреме за све видове и облике рада.
Годишњи (глобални ) планови рада саставни су део Годишње плана рада школе и њима
се остварују циљеви и стандарди образовања и васпитања. Предају на почетку школске
године до 1. септембра, а месечни планови рада наставника се достављају до свког 5-ог у
месецу.
Планови ваннаставних и ваншколских активности налазе се у Годишњем плану рада за
ову школску годину у делу 6.5. и 6.6. као и у прилогу Годишњег плана рада – Глобални план
наставе и учења.
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На основу годишњег планирања врши се оперативно планирање које обухвата
дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне јединице и ради се за месец, тему
и област. Наставник бира начич оперативног планирања у складу са специфичностима
предмета.
Ови програми и планови налазе се у Школском програму од првог до осмог разреда
чине његов саставни део.

VI
6.1.

ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ И
ВАНШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Друштвено – техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности
Под осталим облицима образовно-васпитног рада подразумевају се: допунски
рад, додатни рад, припремна настава, слободне активности - ваннаставне и ваншколске.
Слободне активности су:
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне. Евиденција осталих облика
образовно-васпитног рада се води у одговарајућим дневницима осталих облика образовноваспитног рада за сваку школску годину.
Наставници имају обавезу да сачине план рада за сваки остали облик образовноваспитног рада у складу са задужењем по 40 часовној радној недељи.
ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА за одговарајући облик образовно-васпитног рада
планира се на годишњем, месечном и недељном нивоу.
Ове активности реализују се у свим разредима од првог до осмог разреда у трајању
од 1 часа недељно, односно од 36 годишње, у складу са могућностима ученика и потребама
друштвене средине.
Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада за
школску 2019/2020. годину. Реализацију активности ће планирати одељењске стрешине и
предметни наставници задужени за рад друштвено – техничке, хуманитарне , спортске и
културне активности на нивоу одељењских већа или разреда.
Планови свих активности су саставни део Годишњег плана рада и Прилога- Глобални
плана наставе и учења, Школског програма, као и програми културне и јавне делатности
школе.
Конкретне активности ће планирати одељењске старешине и предметни наставници
задужени за рад Дечијег савеза, Црвеног крста, КУД- а и др. Ови планови су саставни део
Годишњег плана рада. Такође, програме културне и јавне делатности школе ће остваривати
и кроз планове које ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у којима ће бити
обухваћени садржаји са уважавањем могућности школе и потребе друштвене средине.
Поред свих наведених активности, 40 часовном радном недељом, обухваћене су и
секције које наставници реализују за ученике од првог до осмог разреда. Сви наставници
млађих разреда имају секције и то: 1. и 2. разред 1 час недељно, а 3. и 4. сваке друге недеље.
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Сви програми и садржаји се налазе у Школском програму школе и Прилогу
Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину – Глобалном план.

6.2. Додатни образовно – васпитни рад
Ове активности се организују од III до VIII разреда за ученике са посебним
способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете у трајању од 1 часа
седмично, односно са по 36 часова од IV до VII разреда 34 часова за ученике VIII разреда.
Планирање садржаја и реализације овог вида образовно-васпитног рада урадиће предметни
наставници према задужењима по 40 часовној радној недељи. Сви програми и садржаји рада
налазе се у Школском програму. На почетку школске 2019/2020. године у сарадњи са
Регионалним центром за таленте, организоваће се тестирање у циљу откривања ученика са
посебним спсобностима – талентовани ученици..

6.3

Допунска настава

Допунска настава се организује за ученике од I VIII разреда у складу са потребама
у циљу савладавања програма. Планови, програми и садржаји налазе се у Школском
програму, а реализација ће се евидентирати у Дневнику осталих облика образовноваспитног рада. У школској 2019/2020. години наставници ће водити допунску наставу у
складу са задужењима која проистичу из 40 часовне радне недеље, а часове распоредити
по разредима.

6.4.

Програм остваривања екскурзија у првом и другом
циклусу основног образовања и васпитања

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада.
Циљ екскурзије је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја
наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног
наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су:
- проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним
природним и друштвеним условима;
- стицање нових знања и подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено
понашање;
- развијање интересовања за природу и развијање еколошких навика;
- познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
- развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
- изграђивање естетских, културних и спортских навика
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих
извора;
- оснаживање ученика у професионалном развоју;
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- развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЗА I И II ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Циљеви:
- савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у
природној и друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
- упознавање привредних достигнућа
- рекреативно-здравствене активности ученика
Образовно-васпитни задаци:
- проучавање објеката и феномена у природи
- уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима
- развијање интересовања за природу
- изграђивање еколошких навика
- упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева
- развијање позитивних односа према националним, културним, естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, позитивним социјалним односима
- схватање значаја здравља и здравих стилова живота
- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

ЕКСКУРЗИЈЕ
Први циклус
РАЗ
РЕД

I

II

МАРШУТА

ТРАЈ
АЊЕ

БЕОГРАД Aвала

1
ДАН

ВОЈВОДИНА –
Пећинци,
Хопово,
Сремска Каменица

1
дан

ПЛАН
ИРАН
И
ОБУХ
ВАТ

60%

120

ВРЕМЕ
ИЗВО
ЂЕЊА

НАЧИН
КРЕТАЊА

IV

комбинован

III - IV

комбинован

ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ
Облици рељефа,
саобраћај,живот,обича
ји и занимања, биљни
и животињски свет,
очување жив.средине,
рекреација у слободно
време
Облици рељефа,
историјат краја,
саобраћај и типови
насеља, живот,
обичаји и занимања,
биљни и животињски
свет,туризам и
очување животне
средине, рекреација у
слободнио време
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III

IV

ЗАПАДНА СРБИЈА –
Бранковина, Ваљево,
Бања Врујци

ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА –
Опленац, Топола,
Пећина Рисовача,
Буковичка бања

1
дан

1
дан

100

100

VI

IV - V

комбинован

комбинован

Облици рељефа,
историјат краја,
саобраћај и типови
насеља, живот,
обичаји и занимања,
биљни и животињски
свет, туризам и
очување животне
средине, рекреација у
слободно време
Облици рељефа,
саобраћај и типови
насеља, биљни и
живот.свет, туризам и
очување живот. сред.,
рекреац. у слоб. време

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА -2019/2020.ГОДИНА
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Екскурзија ученика 1. разреда, према Годишњем програму рада школе, планира се да буде изведена
на релацији Београд – споменик Незнаном јунаку,Авала – Авалски торањ – ловачки дом „Чарапићев
брест“– Београд.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне
улоге школе.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних
односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и
еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног
односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
као и позитивним социјалним односима.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика
Републике Србије;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе
и др.);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја,
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи
– научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену;
Постављени циљеви и задаци биће остварени обиласком следећих садржаја:
 Пут ка врху Авале са посматрањем околине и географских карактеристика краја
 Споменик Незнаном јунаку
 Авалски торањ (панорамско разгледање Београда и околине и уочавање значајних тачака
Београда,орјентација у простору)
 Ловачки дом „Чарапићев брест“ (спортске активности,ручак,рекреација)
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Дестинације за обилазак

Споменик Незнаном јунаку,Авала – Авалски торањ – ловачки дом
„Чарапићев брест“.

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика 1. разреда. 110
ученика

Подручје Републике Србије

Учитељи 1.разреда (одељењске старешине), директор школе, стручни
вођа путовања.
Београд са околином

Трајање

1(један) дан

Носиоци предвиђених садржаја и активности

Екскурзија је једнодневна.
Време извођења

Април 2020.(у пролеће)

Путни правци

Београд – споменик Незнаном јунаку,Авала – Авалски торањ –
ловачки дом „Чарапићев брест“– Београд.

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;Преглед аутобуса
и возача од стране МУП-а;

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕД- 2019/2020. ГОДИНА
Образовни и васпитни циљеви и задаци
Циљеви програма екскурзије су:
- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика,
њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном и друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман
у заштити природе;
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
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Задаци који се остварују реализацијом екскурзије су:
- проучавање објекта и феномена у природи;
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
- развијање интересовања за природу и еколошке навике;
- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
- развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима.
Садржаји екскурзије
- уочавање облика рељефа и површинских вода у Војводини. (равнице, брда, реке)
- посматрање карактеристичних биљака и животиња војвођанске равнице. (биљке на
њиви, воћњаци, виногради, домаће и дивље животиње)
- посете заштићеним природним подручјима (национални парк Фрушка гора)
- упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак
музеја „Хлеба“ (Пећинци), Змајевог музеја (Сремска Каменица), манастира Хопово
(Фрушка гора).
- развијање способности оријентације у простору и времену;
- Упознавање с производњом здраве хране – од пшенице до хлеба (Музеј хлеба).
Дестинације за обилазак

Пећинци, Хопово, Сремска Каменица

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика
2. разреда

Носиоци предвиђених садржаја и активности

Учитељи 2.разреда (одељењске старешине), директор школе, стручни
вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Војводина

Трајање

1(један) дан
Екскурзија је једнодневна.

Време извођења

Октобар 2019. (јесен)

Путни правци

Београд – Пећинци - Хопово – Сремска Каменица - Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;
Преглед аутобуса и возача од стране МУП-а;
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА - 2019/2020. ГОДИНА
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочнопоследичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање
интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи
појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и
естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним
односима.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовноваспитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика
Републике Србије;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и
животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици
природе и др.);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја,
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи
– научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену;
Екскурзија ученика 3. разреда планира се да буде изведена на релацији Београд –
Бранковина – Ваљево – Бања Врујци – Београд.
Садржаји којима се постављени циљеви остварују, постављени циљеви и задаци биће
остварени обиласком:





пута ка Бранковини са посматрањем околине и географских карактеристика
Спомен - парк Десанке Максимовић (обилазак школе, цркве, споменика)
Ваљево (обилазак центра града, старог дела града Тешњара, Народног музеја, градског
парка, споменика…)
Бања Врујци (разгледање, упознавање са лековтим својствима воде..)
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Дестинације за обилазак

Бранковина – Ваљево – Бања Врујци

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика
3. разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности

Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи 3.разреда
(одељењске старешине), директор школе, стручни вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Западна Србија

Трајање

1(један) дан
Екскурзија је једнодневна.

Време извођења

Мај/јун 2020.године (пролеће)

Путни правци

Београд – Бранковина – Ваљево – Бања Врујци – Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;
Преглед аутобуса и возача од стране МУП-а;

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Екскурзија ученика 4. разреда планира се да буде изведена на релацији Београд – Опленац
– пећина Рисовача- Буковичка бања, Аранђеловац- Београд.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочнопоследичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање
интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи
појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и
естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним
односима.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика
Републике Србије;
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици
природе и др.);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја,
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника,
књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
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– развијање способности оријентације у простору и времену;
Постављени циљеви и задаци биће остварени обиласком следећих садржаја:
 Путoвање кроз Шумадију, посматрање околине и уочавање географских
карактеристика краја
 Музејски комплекс Опленац – историјски садржаји
 Пећина Рисовача – географске одлике
 Музеј скулптура на отвореном – парк у Аранђеловцу – култура и уметност
 Извор минералне воде- Буковичка бања – обилазак извора и лековита својства
термалних вода
 Буковичка бања-парк - спортске активности, ручак, рекреација и вршњачко дружење.

Дестинације за обилазак

 Музејски комплекс на Опленцу
 Пећина Рисовача
 Највећи музеј скулптура на отвореном- парк у Аранђеловцу
 Извор минералне воде- Буковичка бања

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика 4.
разреда

Носиоци предвиђених садржаја и

Учитељи 4. разреда (одељењске старешине), директор школе,

активности

стручни вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Централна Шумадија

Трајање

1(један) дан
Екскурзија је једнодневна.

Време извођења

октобар 2019. (јесен) или април 2020. (пролеће)

Путни правци

Београд – Опленац – пећина Рисовача- Буковичка бања,
Аранђеловац- Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове; Преглед
аутобуса и возача од стране МУП-а;
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ЕКСКУРЗИЈA - Други циклус

МАРШУТА

V

Краљево ,
манастирЖича,
Врњачка бања

VI

Овчарско-кабларска
клисура, манастир
Благовештење, Пожега,
Ариље, Београд

VII

VIII

1.дан:
Београд,Троноша,
Тршић, Б. Башта –
смештај
2.дан
Манастир Рача,-ХЕ
Перућац, Врело
1. дан
Београд-манастир
Копорин, Дино парк
Свилајнац, манастир
Раваница, Ниш
2. дан:
Ђавоља васрош, Пролом
бања, Ниш
3. дан:
Чегар, Ћеле кула, Логор
Црвени крст, Нишка
тврђава, Београд

ТРАЈА
ЊЕ

ПЛАН
ИРАН
И
ОБУХ
ВАТ

1 дан

60%

V

комбинован

У складу са
узрастом

1 дан

60%

V

комбинован

У складу са
узрастом

2
данa

60%

V

3
дана

60%

ВРЕМЕ
ИЗВО
ЂЕЊА

X

НАЧИН
КРЕТАЊА

ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ

комбинован

У складу са
узрастом

комбинован

У складу са
узрастом

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА

Екскурзија је облик васпитно-образовно рада који се остварује ван школе.
Планира се да се екскурзија ученика 5. разреда, према Годишњем програму рада школе,
изведе на релацији Београд - Краљево - манастир «Жича» - Врњачка бања - Београд.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање природне и друштвене средине која се посећује
и појава и односа у њима, као и упознавање њеног културног и историјског
наслеђа и привредних делатности, с циљем остваривања васпитно-образовне улоге школе.
Задаци екскурзије су: проучавање природних појава и одлика краја који се посећује;
упознавање конкретних природних и друштвених особености, услова и односа у њему;
развијање интересовања за природу, еколошке, односно свести о важности и потреби бриге
о животној средини и здравственим потребама човека; упознавање начина, услова и видова
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живота и рада људи тог краја; развијање пожељног позитивног односа према: националним,
историјским, културним и естетским вредностима, као и према позитивним друштвеним
односима.
Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање природно-географских одлика подручја Републике Србије, особености облика
рељефа и околине у целини, услова за живот и рад;
– посете заштићеним и природним подручјима од посебног значаја (национални паркови,
резервати, природна добра и др.);
– упознавање прошлости и културне баштине одређеног подручја и земље у целини
(обилазак музеја, историјских и споменика културе, етно-села, спомен подручја и кућа
значајних људи – научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену.
Постављени циљеви и задаци биће остварени на следећи начин:
Дестинације за обилазак

 град Краљево
 манастир «Жича»
 Врњачка бања: извор минералне воде, Музеј
бањског лечилишта, Мост љубави, Јапански врт

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика 5. разреда

Носиоци предвиђених садржаја и

Наставници 5. разреда (одељењске старешине), директор школе, стручни
вођа путовања.

активности
Подручје Републике Србије

5. регион

Трајање

1 (један) дан
Екскурзија је једнодневна.

Време извођења

2. недеља маја 2020. (пролеће)

Путни правци

Београд - Краљево - манастир «Жича» - Врњачка бања - Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове; Преглед аутобуса и
возача од стране МУП-а;

155

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА
Екскурзија је облик васпитног и образовног рада који се остварује ван школе.
Планира се да се екскурзија ученика 6. разреда, према Годишњем програму рада школе,
изведе на релацији Београд - Овчарско кабларска клисура - манастир Благовештење Пожега - Ариље - Београд.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање природне, животне и друштвене средине која се
посећује, околности и појава у њој, као и стицање увида у њено културно и историјско
наслеђа, привредне активности, и најважнијих знања о њима, с циљем остваривања
васпитно-образовне улоге школе.
Задаци екскурзије су: упознавање природних одлика краја који се посећује; уочавање и
проучавање конкретних природних феномена и друштвених особености, услова и односа у
том крају; развијање заинтересованости за природу, еколошке, односно свести о важности
и потреби бриге о животној средини и културним и духовним потребама човека; упознавање
начина, услова и облика живота и рада људи краја о којем је реч; афирмисање и развој
позитивног, конструктивног и друштвено прихватљивог односа према: националним,
историјским, културним и естетским вредностима и друштвеним релацијама.
Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање природних физичко-географских одлика подручја Републике Србије,
особености облика рељефа, планина и водотокова, екосистема и животних и радних услова
човека;
– посете заштићеним подручјима природе од посебног значаја ( национални паркови,
резервати, природна добра и др.);
– упознавање историје и цивилизацијског и културног наслеђа датог краја и земље у целини
( посећивање историјских и споменика културе, духовних центара, музејских поставки и
збирки, спомен подручја и боравишта значајних историјских личности из света културе и
уметности, друштвених прегалаца и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену.
Постављени циљеви и задаци биће остварени на следећи начин:
Дестинације за обилазак

 Овчарско кабларска клисура
 манастир Благовештење
 Пожега
 Ариље: црква Светог Ахилија

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика 6. разреда

Носиоци предвиђених садржаја и

Наставници 6. разреда (одељењске старешине), директор школе, стручни
вођа путовања.

активности
Подручје Републике Србије

3. регион
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1 (један) дан

Трајање

Екскурзија је једнодневна.
Време извођења

2. недеља маја 2020. (пролеће)

Путни правци

Београд - Овчарско кабларска клисура - манастир Благовештење Пожега - Ариље - Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове; Преглед аутобуса и
возача од стране МУП-а;

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА
Екскурзија представља облик васпитно-образовног рада који се остварује изван школе.
Према Годишњем програму рада школе, планира се извођење екскурзије ученика 7. разреда
на релацији Београд - Троноша - Тршић - Бајина башта - Рача, Врело - Београд.
Циљ екскурзије је да ученици непосредно упознају подручје које посећују, његове
природне, животне и друштвене одлике, појаве и особености, као и да стекну увид у његово
културно и историјско наслеђе, животне услове и привредне делатности, и најважнија
сазнања о њима, ради остваривања васпитно-образовне улоге школе.
Задаци екскурзије су: да ученици упознају особености природе средине која треба, по
плану, да се посети; да увиде и проуче конкретне природне појаве и облике, као и стање
друштвених односа и услова живота који се могу срести у том крају; да развију занимање за
природу, екологију и свест о важности очувања животне средине и потреби неговања
културних и духовних садржаја у животу човека; да упознају обичаје и начине живота и
рада људи у том крају; да се развија афирмативан, друштвено пожељан и продуктиван однос
према историјским, националним, културним и уметничким и естетским појавама и
вредностима, те социјаним односима.
Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања посебно су:
– увид у природне географске облике и карактеристике тла подручја Републике Србије које
се посећује, посебности изгледа рељефа, земљишта и речних токова, живог света и услова
за људски живот и рад;
– обилазак подручја природе под зашитом и од посебног значаја, као што су национални
паркови, резервати природе, налазишта пиродних добара и др;
– упознавање историјског развоја, центара духа и споменика културе датог краја и земље у
целини ( посећивање духовних центара, културне заоставштине и музејских и етнографских
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поставки и збирки, спомен подручја и завичаја значајних историјских личности из света
културе и уметности, друштвених прегалаца, градитеља привредних објеката и др.);
– унапређивање способности оријентације у простору и времену.
Постављени циљеви и задаци ће се остваривати на следећи начин:
Дестинације за обилазак

 манастир Троноша
 Тршић: етнографски парк и родна кућа Вука
Караџића

 Бајина башта: хотел «Tara Green»
 Рача: ХЕ Перућац, хотел «Језеро»
 Врело
Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика 7. разреда

Носиоци предвиђених садржаја и

Наставници 7. разреда (одељењске старешине), директор школе, стручни
вођа путовања.

активности
Подручје Републике Србије

7. регион

Трајање

2 ( два) дана
Екскурзија је дводневна.

Време извођења

3. недеља маја 2020. (пролеће)

Путни правци

Београд - Троноша - Тршић - Бајина башта - Рача, Врело - Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове; Преглед аутобуса и
возача од стране МУП-а;

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Екскурзија ученика 8. разреда, према Годишњем програму рада школе, планира се да буде
изведена на релацији Београд - манастир Копорин - Свилајнац - манастир Раваница - Ниш Ђавоља варош - Пролом бања - Чегар - Београд.
Циљ екскурзије је да ученици у непосредном додиру са средином упознају област земље
која се посећује, одлике њене природе, живота и социјалних услова који владају у тој
средини, као и да остваре увид у културне и историјске знаменитости краја о којем је реч и
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упознају се са битним елементима живота и привреде у њему, стичући најважнија знања о
њима, да би се тако остварила васпитна и образовна улога школе.
Задаци екскурзије су: да омогући ученицима да упознају крај који се посећује, не би ли
уочили његове природне карактеристике, увидели и проучили одређене природне облике и
феномене којим се тај крај одликује, као и да стекну основну слику стања друштвених
односа, видова и услова живота који у том крају; да развију интерес за природу, еколошку
проблематику и свест о значају карактеристика животне средине и потреби њеног чувања,
као и о важности културних и духовних садржаја и наслеђа; да упознају животне и радне
околности и односе; да омогући развој позитивног односа према националним, културним,
историјским, стваралачким, естетским и уопште друштвеним вредностима и облицима
социјалног устројства и битисања.
Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања посебно су:
– остваривање увида у природне географске одлике тла појединих подручја Републике
Србије, особене карактеистике његовог рељефа, земљишта и водених површина,
настањености живим светом и људских животних и радних услова;
– посећивање природних подручја од посебног значаја и под заштитом, као што су
национални паркови, резервати природе, посебни природни феномени и «споменици»
природе и др;
– упознавање историјских токова, центара духовности и културно-историјских споменика и
знаменитости, кроз посете места духовности, културе, споменичких компллекса и
боравишта значајних историјских личности, духовних и културних и уопште друштвених
прегалаца и градитеља и др.
– оспособљавање за стицање вештина и умећа оријентације у простору и времену.
Постављени циљеви и задаци биће остварени на следећи начин:
Дестинације за обилазак

 манастир Копорин
 Свилајнац: Дино парк
 манастир Раваница
 Ниш: хотел «Александар»
 Ђавоља варош
 Пролом бања
 Чегар, Ћеле кула, логор Црвени крст, Нишка тврђава

Планирани обухват ученика

На екскурзију ће ићи по правилу најмање 60% ученика 8. разреда, ?
ученика

Носиоци предвиђених садржаја и
активности
Подручје Републике Србије

Наставници 8. разреда (одељењске старешине), директор школе, стручни
вођа путовања.
6. регион
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3 ( три) дана

Трајање

Екскурзија је тродневна.
4. недеља септембра или 1. недеља октобра 2019.

Време извођења

( јесен)
Београд - манастир Копорин - Свилајнац - манастир Раваница - Ниш -

Путни правци

Ђавоља варош - Пролом бања - Чегар - Београд
Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове; Преглед аутобуса и
возача од стране МУП-а;

6.5

Програм за остваривање излазака у првом циклусу
основног образовања и васпитања
ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА

Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Музеј ваздухопловства у Сурчину и
Бојчинска шума

I

Садржаји који су везани за наставу и
учење:

-

Врсте саобраћаја;

-

Снађи се и пронађи своју
летелицу;

-

Стигла нам је јесен;

½
дана

ПЛАН
ИРАН
И
ОБУХВ
ВРЕМЕ
АТ
ИЗВОЂ
ЕЊА

МАРШРУТА

ТРАЈА
ЊЕ

РАЗРЕД

Садржаји програма:

100

X

НАЧИН
КРЕТАЊА

комбинован

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИ
Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе
понашања у музеју;
Упознавање са
технолошким развојем и
његовим утицајем на живот
људи;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних
садржаја из области Света
око нас, Чувара природе,
Народне традиције,
Грађанског васпитања,
Српског језика.
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I

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

Амбијентална настава – час у
природи
Час у природи – Радмиловац;
Еколошка оаза „Мали Дунав“

½
дана

½
дана

100

100

XII

VI

комбинован

комбинован

Садржаји који су везани за наставу и
учење:

I

-

Елементарне игре по
избору ученика

-

Сличности и разлике међу
биљкама;

-

Научили смо о
животињама

Забава,прослава,
игра,песма

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
природи; Примена стечених
знања на очигледним,
природним објектима;
Повезивање наставних
садржаја из области Света
око нас, Чувара природе,
Народне традиције,
Грађанског васпитања,
Српског језика.
Упознавање са облицима
рељефа и са биљним и
животињским светом
различитих станишта;

II

II

Посета биоскопу-тренутно актуелан
филм и прилагођен узрасту

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

½
дана

½
дана

ПЛАНИР
АНИ
ОБУХВА
Т
ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕ
ЊА

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА

100

100

IX

XII

НАЧИН
КРЕТАЊА

комбинован

комбинован

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИ

Развијање културе
понашања у биоскопу

Забава,прослава,
игра,песма
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Посета позоришту (час у оквиру
секција) - тренутно актуелна
представа и прилагођена узрасту

½
дана

100

III

комбинован

½
дана

100

IV

комбинован

½
дана

100

V

комбинован

II

Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Музеј науке и технике,
Радионица у музеју,
Калемегдан – обилазак

II

Амбијентална настава – час у
природи – Радмиловац
Еколошка оаза „Мали Дунав“

II

Развијање културе
понашања у позоришту,
пажње.
Да упознају, доживе и
оспособе се да тумаче
одабрана књижевна дела,
позоришна, филмска и
друга уметничка остварења
из српске и светске
баштине.
Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе
понашања у музеју;
Упознавање са
технолошким развојем и
његовим утицајем на живот
људи;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних
садржаја из области Света
око нас, Чувара природе,
Народне традиције,
Грађанског васпитања,
Српског језика.
Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју и природи; Примена
стечених знања на
очигледним, природним
објектима;
Повезивање наставних
садржаја из области Света
око нас, Чувара природе,
Народне традиције,
Грађанског васпитања,
Српског језика.
Упознавање са облицима
рељефа и са биљним и
животињским светом
различитих станишта;
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Амбијентална интегративна
настава у музеју:

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊ
А

ПЛАНИРА
НИ
ОБУХВАТ

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА

НАЧИН
КРЕТАЊА

120

X

комбинован

½
дана

120

XI

комбинован

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

½
дана

120

XII

комбинован

Посета биоскопу-тренутно актуелан
филм и прилагођен узрасту

½
дана

120

I

комбинован

Развијање културе
понашања у биоскопу

Посета позоришту-тренутно
актуелна представа и прилагођена
узрасту

½
дана

120

II

комбинован

Развијање културе
понашања у позоришту,
пажње.
Да упознају, доживе и
оспособе се да тумаче
одабрана књижевна дела,
позоришна, филмска и
друга уметничка остварења

III

Посета позоришту (час у оквиру
секција) - тренутно актуелна
представа и прилагођена узрасту
III

III

III

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе
понашања у музеју;
Упознавање са
технолошким развојем и
његовим утицајем на живот
људи;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних
садржаја из области Света
око нас, Чувара природе,
Народне традиције,
Грађанског васпитања,
Српског језика.
Развијање културе
понашања у позоришту,
пажње.
Да упознају, доживе и
оспособе се да тумаче
одабрана књижевна дела,
позоришна, филмска и
друга уметничка остварења
из српске и светске
баштине.
Забава,прослава,
игра,песма

½
дана

Музеј науке и технике,
Радионица у музеју,
Калемегдан – обилазак

III

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИ
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из српске и светске
баштине.

Амбијентална настава – час у
природи – Радмиловац
Еколошка оаза „Мали Дунав“

½
дана

120

IV-V

комбинован

III

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју и природи; Примена
стечених знања на
очигледним, природним
објектима;
Повезивање наставних
садржаја из области Света
око нас, Чувара природе,
Народне традиције,
Грађанског васпитања,
Српског језика.
Упознавање са облицима
рељефа и са биљним и
животињским светом
различитих станишта;

Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Етнографски музејрадионица

IV

½
дана

96

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊ
А

ПЛАНИРА
НИ
ОБУХВАТ

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА

XI

НАЧИН
КРЕТАЊА

комбинован

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе понашања у
музеју;
Упознавање са традицијом и
обичајима нашег народа;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних садржаја
из области Природе и друштва,
Народне традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
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Посета позоришту (час у оквиру
секција) - тренутно актуелна
представа и прилагођена узрасту

½
дана

96

X

комбинован

IV

IV

IV

Забава,прослава,
игра,песма

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

½
дана

96

XII

комбинован

Посета биоскопу-тренутно актуелан
филм и прилагођен узрасту

½
дана

96

I

комбинован

Развијање културе понашања у
биоскопу

Посета позоришту-тренутно
актуелна представа и прилагођена
узрасту

½
дана

96

II

комбинован

½
дана

96

IV-V

комбинован

Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.
Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
природи; Примена стечених
знања на очигледним,
природним објектима;
Повезивање и примена
наставних садржаја из области
Природа и друштво, Ликовна
култура, Музичка култура,
Физичко васпитање, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.

IV

Амбијентална настава – час у
природи –
Чаробно село -едукативне
радионице

IV

Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ

6.6.

У ПРИРОДИ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА:
РАЗ
РЕД

ТРАЈ
АЊЕ

МАРШУТА

ПЛАН
ИРАНИ
ОБУХ
ВАТ

ВРЕМЕ
ИЗВО
ЂЕЊА

НАЧИН
КРЕТАЊА

ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ
У складу са узрастом

РУДНИК

7
дана

100

V - VI

ЗЛАТИБОР

7
дана

110

IV - V

III

ЛЕПЕНСКИ
ВИР

7
дана

95

V - VI

IV

ГОСТИЉЕ

7
дана

95

V- VI

I

II

комбинован

комбинован

У складу са узрастом

комбинован

У складу са узрастом

комбинован

У складу са узрастом

НАСТАВА У ПРИРОДИ
Програм наставе у природи школске
Настава у природи обавиће се у складу са наставним планом и програмом ученика од I до IV разреда.
Настава у природи за ученика 1. разреда, према Годишњем програму рада школе, планира се да
буде изведена на Руднику.
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни наставни
предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из плана и програма
наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту
из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога.
Циљеви наставе у природи су:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног
психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и
коришћења слободног времена;
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– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и
друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити
природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и
одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који
се обилази.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне
средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и
околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове
повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању
личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак
у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
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– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће
активности.
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из којег се
издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а
одговарају условима у којима се она реализује.
Садржаји су следећи:
- Упознајемо самоникле биљке;

-

Гајене биљке;

-

Сличности и разлике међу биљкама;

-

Тематски речник – богаћење речника;

-

Избор из басни;

-

Реченице;

-

„Цртанка”, Стеван Раичковић;

-

Порекло здраве хране;

-

Моје здравље;

-

Певамо и свирамо научене песме;

-

Елементарне игре по избору ученика

Дестинација

Рудник

Планирани обухват ученика

На наставу у приоди ће ће ићи по правилу најмање 80% ученика 1. разреда. –
90 ученика

Носиоци предвиђених садржаја и
активности

Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи 1.разреда (одељењске
старешине), директор школе, стручни вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Централна Србија: Шумадија

Трајање

7(седам) дана

Време извођења

Почетак маја 2020.(у пролеће)

Путни правци

Београд - Рудник

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Наставу у природи финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;Преглед аутобуса и возача
од стране МУП-а; Здравствене листе ученика оверене и попуњене од стране
припадајућег педијатра; Попуњен лист напомена о специфичностима детета од
стране родитеља;

168

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА

Настава у природи обавиће се у складу са наставним планом и програмом ученика од I до
IV разреда.
Настава у природи за ученика 2. разреда планира се да буде изведена на Златибору.
Образовни и васпитни циљеви и задаци:
Циљеви програма наставе у природи су:
- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика,
њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном и друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман
у заштити природе;
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и
околине;
- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање
њихове повезаности и променљивости;
- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских
прилика;
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- развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у
обављању личне хигијене и бриге о себи;
- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи
боравак у природи;
- формирање навика редовне и правилне исхране;
- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.
Садржаји наставе у природи







Описивање на основу непосредног посматрања након завршених шетњи и излета.
Учествовање ученика у разговору и пажљиво слушање саговорника. Правилно
писање више реченица у краћу целину. Обрада школске лектире.
Мерење дужине у различитим јединицама за мерење дужине.
Упознавање ближе околине места – рељеф и површинске воде. Уочавање и
разврставање биљака и животиња из окружења. Повезивање промена у природи са
активностима људи. Именовање занимања људи у окружењу. Одређивање типа
насеља према карактеристикама. Примена правила безбедног понашања у саобраћају
и превозним средствима. Повезивање личне хигијене, боравка у природи, физичке
активности и разноврсне исхране са очувањем здравља.
Илустровање догађаја и доживљаја одабраном техником и материјалом. Посматрање
музејске поставке „Парк диносауруса“.
Слушање пригодне музике. Певање дечијих песама и извођење бројалица.
учествовање у музичким такмичењима.



Извођење природних облика кретања – ходање и шетање. Поштовање правила игре
у организованим спортским активностима. Спортско навијање и бодрење на начин
који никога не вређа. Прихватање пораза и победе као саставних делова игре и
такмичења. Примењивање здравствено-хигијенских мера кроз свакодневно
одржавање личне хигијене и одржавање уредног простора у коме деца бораве.



Успостављање и очување другарских односа међу ученицима. Исказивање осећања
и потреба не угрожавајући друге. Конструктивно решавање сукоба.
Дестинација

Златибор

Планирани обухват ученика

На наставу у приоди ће ће ићи по правилу најмање 80% ученика 2.
разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и

Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи 2.разреда

активности

(одељењске старешине), директор школе, стручни вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Југозападна Србија

Трајање

7(седам) дана
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Време извођења

Јун 2020.(пролеће)

Путни правци

Београд – Златибор - Београд

Техничка организација

За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

Начин финансирања

Наставу у природи финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;
Преглед аутобуса и возача од стране МУП-а;
Здравствене листе ученика оверене и попуњене од стране припадајућег
педијатра;
Попуњен лист напомена о специфичностима детета од стране родитеља;

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА

Настава у природи обавиће се у складу са наставним планом и програмом ученика од I до
IV разреда.
Настава у природи за ученика 3. разреда планира се да буде изведена у Лепенском
виру, Доњи Милановац.
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни
наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из
плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у
климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога.
Циљеви наставе у природи су:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог
правилног психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном
и друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у
заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
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– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања
и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места
и околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање
њихове повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских
прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у
обављању личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи
боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из
којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе
у природи, а одговарају условима у којима се она реализује.
Дестинација

Лепенски вир

Планирани обухват ученика

На наставу у приоди ће ће ићи по правилу најмање 80% ученика 3. разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и

Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи 3.разреда

активности

(одељењске старешине), директор школе, стручни вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Источна Србија

Трајање

7 (седам дана)

Време извођења

Април 2020. (пролеће)

Путни правци

Београд – Лепенски вир, Доњи Милановац - Београд

Техничка организација

За техничку организацију наставе у природи задужена је агенција.

Начин финансирања

Наставу у природи финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;
Преглед аутобуса и возача од стране МУП-а;
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Здравствене листе ученика оверене и попуњене од стране припадајућег
педијатра;
Попуњен лист напомена о специфичностима детета од стране родитеља;

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА

Настава у природи обавиће се у складу са наставним планом и програмом ученика од I до
IV разреда.
Настава у природи за ученика 4. разреда планира се да буде изведена у Орашцу.
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни
наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из
плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у
климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога.
Циљеви наставе у природи су:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог
правилног психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном
и друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у
заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања
и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места
и околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
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– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање
њихове повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских
прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у
обављању личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи
боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из
којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе
у природи, а одговарају условима и временском периоду када се она реализује.
Садржаји су следећи:
- Знамените личности наше прошлости;
-

Географске карактеристике краја;

-

Сличности и разлике међу биљкама;

-

Тематски речник – богаћење речника;

-

Избор из књижевности;

-

Задаци са више операција;

-

Здрава исхрана;

-

Моје здравље;

-

Певамо и свирамо научене песме;

-

Цртање и сликање пејзажа и портрета;

-

Елементарне игре по избору ученика;

Дестинација

Орашац

Планирани обухват ученика

На наставу у приоди ће ће ићи по правилу најмање 80% ученика 4. разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и

Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи 4.разреда

активности

(одељењске старешине), директор школе, стручни вођа путовања.

Подручје Републике Србије

Централна Србија: Шумадија
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Трајање

7(седам) дана

Време извођења

Почетак маја(јуна) 2020.(пролеће)

Путни правци

Београд - Орашац

Техничка организација

За техничку организацију наставе у природи задужена је агенција.

Начин финансирања

Наставу у природи финансирају родитељи ученика.

Безбедност ученика

Аутобус који испуњава Законом предвиђене услове;
Преглед аутобуса и возача од стране МУП-а;
Здравствене листе ученика оверене и попуњене од стране припадајућег
педијатра;
Попуњен лист напомена о специфичностима детета од стране родитеља;

6.7.

ПРОГРАМИ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА

Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Музеј ваздухопловства у Сурчину и
Бојчинска шума

I

I

I

½
дана

100

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА

ПЛАНИРАНИ
ОБУХВАТ

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА

X

НАЧИН
КРЕТАЊА

комбинован

Садржаји који су везани за наставу и
учење:

-

Врсте саобраћаја;

-

Снађи се и пронађи своју
летелицу;

-

Стигла нам је јесен;

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

Амбијентална настава – час у
природи

½
дана

100

XII

комбинован

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе понашања у
музеју;
Упознавање са технолошким
развојем и његовим утицајем на
живот људи;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних садржаја
из области Света око нас,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
Забава,прослава,
игра,песма

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
природи; Примена стечених
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Час у природи – Радмиловац;
Еколошка оаза „Мали Дунав“

½
дана

100

VI

комбинован

Садржаји који су везани за наставу и
учење:

-

Елементарне игре по
избору ученика

-

Сличности и разлике међу
биљкама;

-

Научили смо о
животињама

знања на очигледним,
природним објектима;
Повезивање наставних садржаја
из области Света око нас,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
Упознавање са облицима
рељефа и са биљним и
животињским светом
различитих станишта;

II

II

Посета биоскопу-тренутно актуелан
филм и прилагођен узрасту

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

Посета позоришту (час у оквиру
секција) - тренутно актуелна
представа и прилагођена узрасту

II

½
дана

100

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА

ПЛАНИРАНИ
ОБУХВАТ

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ИЗЛАЗАКА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА

IX

НАЧИН
КРЕТАЊА

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ

комбинован

Развијање културе понашања у
биоскопу

Забава,прослава,
игра,песма
½
дана

100

XII

комбинован

½
дана

100

III

комбинован

Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.
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Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Музеј науке и технике,
Радионица у музеју,
Калемегдан – обилазак

½
дана

100

IV

комбинован

½
дана

100

V

комбинован

II

Амбијентална настава – час у
природи – Радмиловац
Еколошка оаза „Мали Дунав“

II

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе понашања у
музеју;
Упознавање са технолошким
развојем и његовим утицајем на
живот људи;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних садржаја
из области Света око нас,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју и природи; Примена
стечених знања на очигледним,
природним објектима;
Повезивање наставних садржаја
из области Света око нас,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
Упознавање са облицима
рељефа и са биљним и
животињским светом
различитих станишта;
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Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Музеј науке и технике,
Радионица у музеју,
Калемегдан – обилазак

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА

ПЛАНИРАНИ
ОБУХВАТ

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА

НАЧИН
КРЕТАЊА

½
дана

120

Током
године

комбинован

½
дана

120

Током
године

комбинован

III

Посета позоришту (час у оквиру
секција) - тренутно актуелна
представа и прилагођена узрасту
III

III

III

III

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе понашања у
музеју;
Упознавање са технолошким
развојем и његовим утицајем на
живот људи;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних садржаја
из области Природе и друштва,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.
Забава,прослава,
игра,песма

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

½
дана

120

XII

комбинован

Посета биоскопу-тренутно актуелан
филм и прилагођен узрасту

½
дана

120

Током
године

комбинован

Развијање културе понашања у
биоскопу

Посета позоришту-тренутно
актуелна представа и прилагођена
узрасту

½
дана

120

Током
године

комбинован

Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.
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Амбијентална настава – час у
природи – Радмиловац
Еколошка оаза „Мали Дунав“

½
дана

120

Током
године

комбинован

III

Посета Соко Штарку
½
дана

120

Током
године

комбинован

III

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју и природи; Примена
стечених знања на очигледним,
природним објектима;
Повезивање наставних садржаја
из области Природе и друштва,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
Упознавање са облицима
рељефа и са биљним и
животињским светом
различитих станишта;
Стицање знања о делатностима
људи кроз ваннаставне
активности у компанији;
Примена стечених знања кроз
сагледавање настанка производа
од производње до паковања;
Повезивање наставних садржаја
из области Природе и друштва,
Чувара природе, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика;
Корелација са пројектом
Предузетништво

Амбијентална интегративна
настава у музеју:
Етнографски музејрадионица

IV

½
дана

96

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА

ПЛАНИРАНИ
ОБУХВАТ

МАРШРУТА

ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА

XI

НАЧИН
КРЕТАЊА

комбинован

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ
ЦИЉЕВИ

Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
музеју;
Развијање културе понашања у
музеју;
Упознавање са традицијом и
обичајима нашег народа;
Примена стечених знања;
Повезивање наставних садржаја
из области Природе и друштва,
Народне традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.
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Посета позоришту (час у оквиру
секција) - тренутно актуелна
представа и прилагођена узрасту

½
дана

96

X

комбинован

IV

IV

IV

Забава,прослава,
игра,песма

Прослава Нове године –
новогодишња позоришна представа
или журка са послужењем и
анимацијом прилагођено узрасту

½
дана

96

XII

комбинован

Посета биоскопу-тренутно актуелан
филм и прилагођен узрасту

½
дана

96

I

комбинован

Развијање културе понашања у
биоскопу

Посета позоришту-тренутно
актуелна представа и прилагођена
узрасту

½
дана

96

II

комбинован

½
дана

96

IV-V

комбинован

Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.
Стицање знања кроз
ваннаставне активности у
природи; Примена стечених
знања на очигледним,
природним објектима;
Повезивање и примена
наставних садржаја из области
Природа и друштво, Ликовна
култура, Музичка култура,
Физичко васпитање, Народне
традиције, Грађанског
васпитања, Српског језика.

IV

Амбијентална настава – час у
природи –
Чаробно село -едукативне
радионице
IV

Развијање културе понашања у
позоришту, пажње.
Да упознају, доживе и оспособе
се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске
баштине.

Излети :
Одељенска већа су, уз сагласност Савета родитеља, предложила излете, а школа ће их организовати.
Планирани облици су:
- полудневни излети у трајању до 4 сата-разгледање Београда
- прослава Нове године
- позоришне представе
- биоскопске представе
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Програм излета од првог до четвртог разреда:
Сви изласци се налазе у Годишњем плану рада за школску 2019/2020. годину у делу 6.
Програм излета петог разреда
Октобар: Авали у походе
Београдска разгледница Милошев конак-Хиподром
Новембар: Београдска разгледница-Саборна црква-Калемегдан, позоришна представа
Децембар: Прослава Нове године
Фебруар:Позоришна представа
Март: Април: Салаш Стремен-манастир Фенек
Април: „Радмиловац“
Програм излета шестог, седмог и осмог разреда
Септембар:
- Земун, Гардош, Дунав
- Путујућа изложба ,,Путујући свет“ у организацији Гете института
- посета Ботаничкој башти
- ''Радмиловац''
- Музеј Вука и Доситеја – Калемегдан
Октобар:
- позоришна представа
Новембар:
- Музеј Вука и Доситеја – Калемегдан
- Музеј науке и технике
- позоришна представа
Децембар:
- Прослава Нове године
Фебруар:
- посета музеју афричке уметности
- позоришна представа
Март-Април-Мај:
- Салаш Стремен-манастир Фенек
- Посета музеју Јован Цвијић
- Саборна црква-Калемегдан
- Патријаршија, Градска библиотека
Осми разред фебруар-март:
- Позориште на Теразијама
Мај:
- Посета Гете институту-немачки културни центар
- прослава мале матуре – осми разред
У складу са календаром и планом и програмом, секције ће организовати излете суботом, једном месечно
у периоду фебруар-мај месец.
За школску 2019/2020. годину – V/VI месец 2020. планира се једнодневни излет за ученике са
посебним резултатима на такмичењима ученика.
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

VII

7. 1.

ПЛАН РАДА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
Програм професионалне оријентације ученика

У реализацију програма Професионалне оријентације укључиће се наставници, ученици,
стручни сарадници, родитељи, стручњаци из разних области, локална самоуправа. Програм ће се
реализовати на часовима одељењског старешине, ликовног, информатике, грађанског васпитања
кроз радионицарски облик рада, предавања, трибине и вршњачке сусрете са ученицима из средњих
школа.
Као менторска школа у програму ПО , сарађиваћемо са школама на локалу кроз заједничке
активности.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
РАДИОНИЦЕ за ученике VII
разреда
Упознавање са програмом рада

ПРЕДМЕТ/ЧАСОВИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

ЧОС – 1 час

октобар

одељенски старешина

У свету интересовања ;
У свету вештина и способности;
Пут способности
Самоспознаја- аутопортрет

Радионица – 3 часа

новембар

ПП и библиотекар

ликовна култура 1 - час

новембар
април

наставник ликовне културе
тим за ПО
Ученички парламент

реални сусрет – 3 часа
2 - час

током године

Ученички парламент

ПРЕДМЕТ/ЧАСОВИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

ЧОС – 1 час
ликовна култура1 час
Радионица – 2 часа

октобар
новембар

одељенски старешина
наставник ликовне
културе
ПП

информатика и рачунарство
– 1 час

фебруар

наставник информатике и
рачунарство
ПП

април

ПП
ПП

Дан девојчица

Израда паноа ПО
РАДИОНИЦЕ за ученике VIII
разреда
Упознавање са програмом рада
Моја очекивања – ја за 10 година
Захтеви занимања- способности
контраиндикације
Сазнајем са интернета куда после
основне школе
Трибина за родитеље: „Један од два
најтраженија избора у животу“

децембар

Трибина – Савет родитеља

Сајам образовања- реални вршњачки
сусрети

реални вршњачки сусрети- 1
дан

Дан девојчица

реални сусрет 3 часа

тим за ПО, ученички
парламент
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Израда паноа ПО

2 часа

током године

ученички парламен

Опис занимања уз помоћ мапе ума

ЧОС 1 час

мај

одељенски старешина

План рада Дечјег савеза Пријатељи деце Србије

7 2.
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

1. Правци даљег развоја удружења
- Операционализација програма Дечијег савеза у школи и
општини за школску 2019/2020 годину, његови основни
циљеви и задаци, реализатори програма ..

Септембар
2019.

Октобар
2019.

2. Програмирање Дечије недеље
 Припреме за обележавање Дечије недеље и припреме
ученика првих разреда основних школа за приступање
Дечијем
савезу,
обезбеђивање
одговарајуће
литературе: добродошлица, беџева, организација
изложби дечијих радова, припремање и емитовање
ведрих музичких програма преко разгласних станица.
3. Избор савета и секретара Дечијег савеза у школама.
4. Акција солидарности "Деца – Деци".
5. "Тајанствени пријатељ" – Дечија игра (социјализација
деце у групи) .
6. Читалачка значка, упознавање са пропозицијама и
почетак реализације.
7. Дани европсле баштине у Београду.
8. Пријем бака и дека у боравку
9. Маскенбал
10. Еколошка свест

1. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – прва недеља октобра
- Активности у дечијим установама, школама, општини и
граду Београду,
литерарни и ликковни конкурси.
 Приступање ученика првих разреда Дечијем савезу
 Програм примене Конвенције о правима детета –
пројекат Буквар
Дечијих права
 Свечани програми поводом Светског дана Детета 5.
октобра
 Пријем деце код Председника Скупштине општине
Вождовац
 Проглашавање добитника награде Дечије критике
Доситеј за најбољу књигу објављену у 2017. години
намењену деци и уручење дипломе
и Плакете

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

183

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ



НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Доситејево перо 7. октобра.
Преомоција књиге недовршене приче.

2. Еколошки програми – За лепши и чистији Београд
- уређење школских дворишта и д засађивање цвећа и
осликавање зидова игралишта.
- Програм "Заштитимо птице у Београду" - припрема за
квиз , израду цртежа и кућица за птице.
3. Литерарни и ликовни конкурси
- Октобарски литерарно ликовни конкурс посвећен Дану
општине и израда најлепших новогодишњих ,божићних
честитки.
- "Мали Пјер" – конкурс за дечију карикатуру
4. Инструктивни рад са просветним радницима и
активистима организације
 ДЕМУС – Дечије музичке свечаности Београда –
семинар за наставнике музичке културе
 Семинар за спровођење програма еколошких
активности
 "Говори лепо" – актив учитеља, наставника и
професора српског језика у припреми такмичења
рецитатора и драмског стваралаштва .

Новембар
2018.

Децембар
2018.

1. Дечије музичке свечаности ДЕМУС
- Соло певачи и мали вокални састави – школска
такмичења
- "Најраспеваније одељење" (3. и 4. разреди) разредна и
школска такмичења
2. "Песниче народа мог" – школска такмичења рецитатора
3. "Мали Пјер" – изложба радова са конкурса за дечију
карикатуру

1. Припреме за обележавање Савиндана у школама
 Завршница литерарно – ликовног конкурса
 Драмски прикази – свечаности за децу и родитеље

2. Новогодишњи програми у дечијим групама, одељењима,
школама и општини
3. Обележавање Дана општине Вождовац

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници
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МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Весели зимски распуст
Програми у слободном времену деце у институцијама
за децу
1. Јануарски дани просветних радника
- Инструктивни програми за просветне раднике и
активисте Дечијег савеза
2. Прослава Светог Саве – школске славе у вртићима,
школамa, библиотеци, општини и граду
3. Радионице за време зимског распуста
ДЕМУС – "Најраспеваније одељење" – градско такмичење
1. "Песниче народа мог" – општинско такмичење
рецитатора
2. Програми у слободном времену деце у институцијама за
децу.
3. Радионица за време зимског распуста.


Јануар
2020.

Фебруар
2020.

Април
2020.

1. Градска изложба карикатура "Мали Пјер
2. Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа, поезије,
хумора
3. Међународни дан дечије књиге
4. ДЕМУС - дечије музичке свечаности
- Градско такмичење хорова ученика млађих и старијих
разреда
- Мали инструментални састави и оркестри - градско
такмичење
- "Златна сирена" градско такмичење соло певача, малих
вокалних састава и група певача.
- Читалачка значка – такмичење у школама.

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

5. Позоришне игре деце Београда
6. 7. АПРИЛ - светски Дан здравља
7. Превентивни програми у спречавану алкохолизма и
наркоманије, пушeњa i SIDE међу децом
Свечани програми и изложбе осликаних ускршњих јаја
поводом Васкршњих празникаa

Мај
2020.

1. Ђачка песничка сусретања - сусрети у школама и на
општини
2. ДЕМУС
- Концерт победника музичких свечаности деце Београда
3. ЗМАЈАДА 2019. последња субота месеца маја
Дан изазова
- спортско рекреативне активноасоти у вртићима школама и
на отвореним
просторима
4. Програмирање рада организација Дечијег савеза за наредну
школску годину

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници
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МЕСЕЦ

Јун
2020.

Јул
и август
2020.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Дан Николе Тесле – 2. јуни
- Програми у школама, општини и граду
2. Републичко такмичење хорова основних школа
3. Завршница активности "Заштитимо птице у граду" – 5.
јуни
4. Школски вашари – дружење деце и родитеља у школама
– журке за кућне љубимце

1. Организовање Дечијих стваралачких кампова и спортскорекреативних активности деце
2. Радионице за време летњег распуста.

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Пријатељи деце
Општине
Вождовац
Секретари Дечијег
савеза
Учитељи
Наставници

Пријатељи деце
Општине
Вождовац

ТОКОМ ГОДИНЕ
1.
2.
3.

7.3.

Акције солидарности
Активности из области социјално-здравствене заштите
Уређивачко-издавачко-пропагандна делатност

План здравствене заштите

Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи
вршњака, школи, здравственим установама и преко
средстава масовних комуникација.
Не умањујући значај породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом
плану у оквиру: школе, здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би
тада
сва деца и млади били изложени сличним програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити
добро осмишљеном евалуацијом.
У нашој школи годинама се изузетан значај придаје здравственом васпитању. Теме се углавном
реализују на часовима одељенског старешине. Здравствено васпитни рад реализује се и кроз
редовну наставу, ваннаставне и ваншколске активности. Међутим, потреба за овим радом не опада
већ расте годинама.
Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци
здравствених установа показују забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак
степен спремности на одговорно понашање, упркос поседовању добрих знања из ове области. То
значи да су ученици, углавном, добро информисани о проблемима здравља, али да недовољно
примењују превентивне активности у циљу његовог очувања.
Зато је неопходно да здравствено васпитање буде инкорпорирано у живот и рад у школи, а када се
ради о његовом информативном аспекту, да се реализује што чешће применом активних метода и
путем групног рада, а не само фронталним монолозима предавача.
Циљеви програма здравствене заштите, како за ученике млађег, тако и за ученике старијег
основношколског узраста огледају се у следећим смерницама:

186




























Формирање личних хигијенских навика
Одржавање школског прибора, радног места, правилно седење
Употреба санитарних уређаја
Понашање кад се кашље, кија и сл.
Даљи развој хигијенских навика
Усвајање основних разлика код полова и поштовање тих разлика
Усвајање хигијенских навика код болести
Усвајање понашања при узимању хране
Израдња односа поштовања и уважавања међу половима
Одржавање стечених хигијенских навика
Припрема деце за психофизичке промене код дечака и девојица
Штетност употребе дувана, алкохола и наркотика
Одржавање стечених хиги јенских навика
Интимна хигијена
Пубертет
Развојне промене код дечака и девојчица.
Облици поремећеног социјалног понашања
Прва љубав
Значај љубави, потребе за међусобним упознавањем и уважавањем
Интимна хигијена и заштита од болести
Значај правилне исхране
Спорт у животу младих
Болести зависности
Полно-преносиве болести
Делинквентно понашање
Брак и други облици заједница
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I полугодиште

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

IX

Изграђивање самопоштовања
- Препознавање осећања
- Евиденција промена у развоју
- Проналажење начина за превазилажење психичких проблема

X

Здрава исхрана
- Утврђивање сопствених потреба за храном (разноврсна исхрана,
навике у исхрани)
- Брза храна (штетне последице)
- На здравље -радионица 7. и 8. р.

XI

Брига о телу
- Основне хигијенске навике, лична хигијена, одевање, становање
- Развој личне одговорности за бригу о телу

XII

I

Физичке активности и здравље
- Стицање покретљивости, игра и значај одмарања
- Рекреација, избор активности, спорта
- Предавање:''Полно преносиве болести''
- ''Стресови и развојни проблеми младих''
Бити здрав
- Утврђивање здравог понашања
- Научити како да се спречи болест
- Подизање нивоа информисаности и знања о психоактивним
супстанцама и болестима зависности

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Одељенске
старешине
(редовна настава,
школски лекар, педагог
и психолог)
Одељенске
старешине
(редовна настава,
школски лекар),
психолог
Одељенске
старешине
(редовна настава,
школски лекар)
Одељенске
старешине
(редовна настава),
родитељ лекар
Одељенске
старешине
(редовна настава,
школски лекар,
Црвени крст)

II Полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

II

Безбедно понашање
- Научити основна правила о безбедности у кући, школи и заједници
- Безбедно кретање у саобраћају

III

Односи са другима
- Оспособити ученике да разумеју потребе и осећања других водећи
рачуна о њима, прихватајући и поштујући различите традиције
- Адаптирати се променама у
социјалним односима
- ЧОС за 5. И 6. Р.- ''Мотивационо писмо''

IV

Хумани односи међу половима
- Правилно препознавање својих осећања
- Стицање позитивних ставова и позитивно вредновање супротног пола

V

Правилно коришћење здравствених служби
- Упознавање и први контакти са лекаром, стоматологом, медицинском
сестром, здравственим установама, болницама, домовима здравља

VI

Улога за здравље заједнице
- Знати како сачувати здраву околину

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Одељенске
старешине
(редовна настава)
Одељенске
старешинередовна настава, педагог
и психолог
Одељенске
старешине
(редовна настава,
школски лекар)
Одељенске
старешине
(редовна настава,
школски лекар)
Наставници
биологије
(редовна настава)
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7.4.

План социјалне заштитите

Програм социјалне заштите ученика односиће се на интензивну сарадњу са Центром за
социјални рад како на нивоу града тако и на нивоу општине Вождовац у проналажењу могућности
материјалне и безбедносне помоћи, као и решавање породичне проблематике.
Приоритет је да се ученицима омогући да што лакше преброде постојеће проблеме и да им се
омогући да се равноправно укључе у васпитно - образовни процес.
Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће као и
претходних година, обезбедити низ неопходних бенефиција.
Овај програм, такође, подразумева укључивање родитеља у читав процес превазилажења
социјалних и животних тешкоћа ученика, као и осталих релевантних
институције наше општине. Уз помоћ Центра за социјални рад и Црвеног крста, школа
пружа помоћ ученицима лошијег материјалног стања у виду набавке школског прибора, књига
радног карактера, делимичног или потпуног ослобађања плаћања наставе у природи и исхране у
школи.
Циљеви програма социјалне заштите:





Створити једнаке могућности за живот ученика у школи и подстицати социјалну
укљученост
Свим ученицима обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити;
Пружање помоћи ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа
Предупредити злостављање, занемаривање и експлоатисање, односно отклонити њихове
последице

ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
I полугодиште
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

током
школске
године

Упис ученика у школу

Педагог и психолог

током
школске
године

Индивидуални саветодавни разговори

Педагог и психолог,
директор, одељенске
старешине

током
школске
године

Праћење породичних и социјалних прилика ученика

Одељенске старешине

током
школске
године

Сарадња са Центром за социјални рад (разводи,
насиље у породици, асоцијално понашање...)

Стручни тимови Центра
за социјални рад,
педагог и психолог

током
школске
године

Пружање адекватне помоћи социјално угроженим
ученицима(бесплатни уџбеници, бесплатна исхрана, помоћ при
реализацији наставе у природи и екскурзија)

Одељенске старешине,
директор

током
школске
године

Прикупљање средстава кроз организовање добротворних акција у циљу
помоћи ученицима из
осетљивих друштвених група

Одељенске старешине,
Савет родитеља

по потреби

Сарадња са МУП-ом у случајевима насиља у школи и породици

Дирекгор, педагог и
психолог, школски
полицајац)
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7. 5.

План заштите животне средине

Заштита и унапређење животне средине има за задатак стицање и обједињавање свих стечених
знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају,
обогаћују или угрожавају животну средину. План заштите животне средине има за циљ формирање
и промовисање правилног односа према животној средини.
I полугодиште

МЕСЕЦ

IX

X

XI

XII

I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Договор о раду- доношење Плана и програма рада
Имплементација програма „Одржива еко школа као начин живљења“
Формирање „еко патрола“
Очистимо свет- Акција чишћења школског дворишта
Светски дан заштите озонског омотача (16.9.)
Светски дан без аутомобила- Паркирај-бициклирај (22.9.)
„ Где год нађеш згодно место ти дрво посади“-засађивање Дрвета
генерације
Светски дан заштите животиња (4.10.)
Организација сакупљања отпадног рециклажног материјала
Дан хране (16.10.)- Месец правилне исхране
Рад „еко патрола“
Јесењи карневал
Уређење школских просторија
Плакат „Здрави стилови живота“
Израда кућица за птице (брига о животињама)
Рад „еко патрола“
Међународни дан особа са инвалидитетом (3.12.)-акција „Чеп за
хендикеп“
Светски дан планина (11.12.)
Сакупљање старог папира
Креативна рециклажа (израда новогодишњих украса)
Новогодишњи базар
Рад „еко патрола“
Анализа полугодишњег рада
Брига о животињама-плакат

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Одељењске
ученици,
парламент

старешине,
ученички

_

_

_

_

II полугодиште
II

III

IV

Сакупљање електронског отпада
Светски дан очувања енергије (14.2.)
Посета часовима еколошке секције
Светски дан шума (21. март)
Светски дан воде (22.март)
Недеља здравих уста и зуба (21-31. марта)
Акција формирања Наше баште (засађивање лековитог и зачинског
биља)
Пролећни карневал
Акција „Чеп за хендикеп“
Рад „еко патрола“
Светски дан здравља (7. април)
Креативна рециклажа-израда употребних предмета од рециклираног
материјала
Пролећни базар
Дан планете Земље ( 22. април)
Чишћење школског дворишта

_

_

_
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V

VI

Рад „еко патрола“
Дан Сунца (3. мај)
Израда идејног решења и формирање Еко учионице
Међународни дан птица (9.5.)
Европски дан паркова (24.5.)
Светски дан борбе против пушења (31. мај)
Рад „еко патрола“
Светски дан заштите животне средине (5. јун)
Сакупљање старог папира
Анализа рада „еко патрола“
Извештај о реализацији плана и програма
Израда Годишњег плана рада за наредну школску годину
Планирање и припремање активности за наредну школску годину

VIII

7.6.

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април

Мај

_

_

Програм школског спорта и спортских активност
МЕСЕЦ

Септембар

_

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Школско и општинско такмичење у
кошарци
Градско такмичење у стоном тенису
Градско такмичење у пливању
Прва Недеља школског спорта
Школско и општинско такмичење у
одбојци
Новогодишња одбојкашка утакмица
„Ученици-наставници“
Школско такмичење у гимнастици
Школско и општинско такмичење у
малом фудбалу
Обука скијања „Зимска бајка“
Школско и општинско такмичење у
рукомету
Школско и општинско такмичење у
атлетици
Спортска такмичења поводом Дана
школе
Београдски маратон
Друга Недеља школског спорта
Родитељски састанци ученика
5.разреда:“Улога родитеља у јачању
смопоуздања деце“
Фудбалска утакмица“Родитељи-деца“5.разред
Мале олимпијске игре- школско и
општинско такмичење ученика од
првог до трећег разреда
Крос РТС-а кроз Србију

НОСИОЦИ ЗАДУЖЕЊА
Наставници физичког васпитања
Наставници физичког васпитања и
наставници разредне наставе
Наставници физичког васпитања
Наставници физичког васпитања,
запослени у школи и ученици
Наставници физичког васпитања
Наставници физичког васпитања
Наставници физичког васпитања
Наставници физичког васпитања и
наставници разредне наставе

Одељњске старешине и психолог

Наставници физичког васпитања и
наставници разредне наставе
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7. 7.

ПЛАН КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I полугодиште

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Зидне новине «Моје жеље ове школске године

IX

2. Приредба за дочек ученика првог разреда
3. Посета позоришту

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
(Стручно веће српског језика)
( Стручно веће разредне
наставе)
(Стручно веће разредне
наставе)

1.Дечја недеља – ''Ја и моји пријатељи свих генерација''
2. Израда паноа «То смо ми»
X

3. Дружење с књигом – посета сајму књига
4. Разгледање Београда
5. Посета позоришту
1. Изложба ученичких ликовних радова “Ја за 10 година» 7. разред
2. Књижевни квиз
3. Разгледање Београда

XI

4. Посета позоришту
5. Посета позоришту

(Душан Миловановић)
( Стручно веће разредне
наставе) ( Стручно веће
српског језика)
( Стручно веће разредне
наставе) ( Стручно веће
српског језика)

(Душан Миловановић)
( Стручно веће српског
језика)
( Стручно веће разредне
наставе)
( Стручно веће разредне
наставе) ( Стручно веће
српског језика)

1. Новогодишња приредба
XII

2. Прослава Нове године
4. Дружење са будућим првацима - промоција школе

(Александра Лојаница)
(Одељењске старешине)
( Стручно веће разредне
наставе)

II полугодиште
I
1. Прослава Школске славе Свети Сава – координатор Мирослава
Ђурђевић
1. Расписивање литерарног конкурса за Дан школе

3. Посета позоришту

(Стручно веће српског
језика)
( Љиљана Вуковић)
( Стручно веће разредне
наставе)

1.Јавни час: Припрема и спровођење интервјуа
2. Посета позоришту

(Стручно веће српског језика,
Педагог и психолог)

II
2. Хемијски квиз

III

( Стручно веће српског
језика, Александра Лојаница
, Душан Миловановић)
( Стручно веће разредне
наставе, професор веронауке)
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3. Разгледање Београда
4. Изложба ликовних радова «Стоп пушењу»
1. Прослава Дана школе – координатор Душко Закић
IV
2. Ускршња приредба
3. Дечје ускршње чаролије
4. Посета позоришту
5. Изложба ликовних радова «Ја за 10 година» 8. разред

1. Зидне новине «Шта нисам успео да остварим ове школске године»
3. Разгледање Београда

V

1. Приредба – свечана додела диплома ученицима осмог разреда
VI

( Стручно веће српског
језика)
( Стручно веће разредне
наставе)
Душан Миловановић
( Стручно веће српског
језика, Александра Лојаница,
Душан Миловановић)
( Стручно веће разредне
наставе, Професор
веронауке) (Професор
веронауке)
( Стручно веће српског
језика)
(Стручно веће разредне
наставе)
Душан Миловановић
(Стручно веће српског
језика)
(Стручно веће разредне
наставе)
(Одељењске старешине)

* планиране посете позориштима ће бити извођене зависно од позоришних репертоара
Душан Миловановић, Александра Лојаница, Стручно веће разредне наставе, Стручно веће српског
језика

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА

7.8.
I полугодиште
МЕСЕЦ

IX

X

XI

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
- "Безбедност деце у саобраћају"
- прикупљање чланарине за школску 2019/2020 годину
- реализација програма »Борба против трговине људима« - информ. радионице –VIII
разред
- реализација програма "Смањење ризика и последица од елементарних непогода и
других опасности у локалној заједници" - III разред
- реализација радионица из области промоције здравља - нижи разреди
- програм »Промоција хуманих вредности«
- реализација програма »Борба против трговине људима« - информ. радионице–IV
разред
- реализација радионица из области промоције здравља - виши разреди

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА
Љ.Машић,Д.Цветкови и
Г.Атансковић
Љ. Машић,
Добривој
Цветковићи и Гордана
Атансковић
Љиљана Машић,
Гордана Атанасковић и
Добривој
Цветковић
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МЕСЕЦ

XII

I

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
- обележавање 01. децембра - Дана борбе против СИДЕ – трибине и предавања у
основним школама
- реализација предавања о АИДС-у у основним школама уз пројекције видео
материјала
- пријављивање ученика за обуку из Реалистичког приказа повреда, стања и
обољења (шминкање повреда)
- реализација акције "Један пакетић много љубави" (прикупљање робе по школама,
прављење пакетића, реализација позоришне представе и подела пакетића)

- завршетак акције "Један пакетић много љубави")
- обуке из прве помоћи основна (ученици основних школа)
- обука из РППСО-а

II полугодиште
- завршетак обуке из Реалистичког приказа повреда и обољења
- обука из прве помоћи (ученици основних школа)
- расписивање Ликовно-литерарног конкурса "Крв живот значи"
II
- програм »Промоција хуманих вредности«
- реализација програма »Борба против трговине људима« - информ. радионице–III
разред

III

- обука из прве помоћи (ученици основних школа)
- почетак обуке за "петлиће" из прве помоћи (ученици 3 или 4 разреда)
- припреме за Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту" (дистрибуција материјала школама
и припремање деце)
- конкурс "Крв живот значи"
- реализација програма »Борба против трговине људима« - информ. радионице – VII
разред
- предавања о болестима зависности
- припреме за Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту"
- затварање конкурса "Крв живот значи" и слање најбољих радова на градски и
државни конкурс
- обука из прве помоћи (ученици основних школа)
- обуке за "петлиће" из прве помоћи (ученици 3 или 4 разреда)

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА

Љиљана Машић,
Гордана Атансковић и
Добривој
Цветковић

Љиљана Машић,
Гордана Атанасковић и
Добривој
Цветковић
Љиљана Машић,
Гордана Атанасковић и
Добривој
Цветковић

Љиљана Машић,
Добривој
Цветковић и Гордана
Атанасковић

Љиљана Машић,
Добривој
Цветковић и Гордана
Атанасковић

IV

V

- Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту" - општинско такмичење
- обука из прве помоћи (ученици основних школа)
- обуке за "петлиће" из прве помоћи (ученици 3 или 4 разреда)
- општинско такмичење екипа РППСО-а
- општинско такмичење екипа прве помоћи
- избор најбољих радова са конкурса "Крв живот значи" на градском и републичком
нивоу, свечаност и додела награда
- Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту" - Градско такмичење
- припрема победничких екипа за учешће на градском такмичењу екипа прве помоћи
- учешће на градском такмичењу екипа прве помоћи и реалистичког приказа

VI

Љиљана Машић,
Добривој
Цветковић и
Гордана Атансковић

Љиљана Машић,
Добривој
Цветковић и Гордана
Атансковић
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7.9.

ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског

живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези
са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за
адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни
интерес, како породице тако и школе.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике
сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно
информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и
консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и
финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и
обезбеђивања
свеобухватности
и
трајности
васпитно-образовних
утицаја.
ЦИЉ:
Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те
њихови односи морају бити пре свега партнерски.
Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских
односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно
у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

ЗАДАЦИ :








информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе,
задовољавање потреба породице и њених циљева,
едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања,
развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика,
обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и школе,
остваривање позитивне интеракције наставник- родитељ,
обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код
ученика, као и о свим дешавањима у животу школе.
АКТИВНОСТИ
Трибина „Значај и улога сарадње
породице и школе“ – за родитеље 1.
разреда

ВРЕМЕ
Септембар - октобар

НОСИОЦИ
ПП служба

НАЧИН ПРАЋЕЊА
Одзив родитеља и
извештај о реализацији

Предавање „Превенција полно
преносивих болести''
''Стресови и развојни проблеми
младих''
Трибина „Како припремити дете за
полазак у школу“
„Отворена врата” за родитеље –
општи родитељски састанци за пети и
осми разред

Децембар

ПП служба и родитељ
ученика

Одзив родитеља и
извештај о реализацији

Фебруар

ПП служба

Март – април

Директор

Одзив родитеља и
извештај о реализ.
Одзив родитеља и
извештај о реализацији

Друго полугодиште
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Предавање на Савету родитеља „ПО
један од два најтежа избора у животуулога родитеља у избору занимања“

Март

Психолог

Одзив родитеља и
извештај о реализацији

Трибина „ Реални сусретипредстављање занимања“

Април

Родитељи и ученици 7.
и 8. рареда

Извештај о реализацији

„Дан девојчица“– упознавање са
занимањима у сарадњи са родитељима

Април

Тим за ПО

Извештај о реализацији

Фудбалска утакмица родитељи –деца

Мај

Наставници физичког
васпитања, родитељи,
ученици

Одзив родитеља и
извештај о реализацији

Обележавање Светског дана породице
„Традиционална и савремена
породица“

Мај

Учитељи, предметни
наставници, родитељи

Увид у материјал и
извештај о реализацији
Одзив родитеља и
извештај о реализацији

Јун

7.10.

ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Задаци наше школе у плану сарадње са друштвеном средином су следећи:
Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења
Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима
Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова
рада за ученике и запослене
МЕСЕЦ
Током године
током године
Током године
Током године
Током године
I

III
IV- V

Током године

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Сарадња са Учитељским факултетом
Сарадња са регионалноим центром за таленте Београд 2
Сарадња са канцеларијом за младе општине Вождовац
Сарадња са Домом здравља „Вождовац“
Сарадња са Центром за Социјални рад
Сарадња са МУП-ом Вождовац
Сарадња са спортским центром „Шумице“, спортским центром
„Бањица“
Сарадња са средњим школама на општини и шире кроз пројекат ПО,
занимања, реални сусрети
Сарадња са предшколским установама „ трибина за родитеље – Како
припремити дете за полазак у први разред“
Сарадња са великим и малим предузећима кроз пројекат
Предузетништво и реалне сусрете
Посете „Соко Штарку“ – млађи разреди
Сарадња са основним и средњим школама кроз менторске
активности пројекта Предузетништво и Професионална оријентација

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Тим за ПО
директор, ПП, наставници
По потреби ПП, директор
Педагог и одељењске
старешине
Педагог,
психолог,
директор
Наставници
физичког,
директор
Тим за професионалну
оријентацију
Педагог и сихолог
Тим за предузетништво,
наставници разредне
наставе
Тимови предузетништво и
тим за ПО
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Програмски задаци васпитног рада у школи

7.11.

Школа васпитне задатке остварује кроз ваннаставне активности – рад секција, кроз
активности осмишљене на нивоу одељењских већа , стручних већа, као и у оквиру пројеката у
којима школа учествује.
Васпитни задаци се реализују кроз
- спортске
- уметничке
- техничке
- друштвене
- културне
- информатичке активности
-

План превенције малолетничке деликвенције

7.12.

I полугдиште
МЕСЕЦ

Током године

XII
II полугодиште
III
друго полугодиште

Безбедност ученика , предава ња за ученике првог, четвртог и
шестог разреда

МУП

Малолетничка деликвенција и болести зависности
„Вршњачко насиље- радионица „Црно јагње“ за 3.разред

ПП

Електронско насиље у сарадњи са МУП-ом за 6. разред
Сарадња са патронажном службом - предавање
Вршњачко насиље кроз обраду ђачке лектире „Дечаци Павлове
улице“ 6. разред

V

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

ПП и МУП
патронажне сестре и ПП
ПП и библиотекар

План превенције заштите ученика од
дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања

7.13.

План заштите ученика од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања за школску
2018/19. годину ће се остваривати у складу са програмским основама из Школског програма ,који
се ослања на Посебни протокол за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.План ће се реализовати по следећим активностима.
МЕСЕЦ

IX

АКТИВНОСТИ
-Формирање Тима
- Упознавање чланова наставничког већа са Правилником о
протоколу поступања у установи у одгору на насиље,
злостављање и занемаривање од 26.6.2019.
- Упознавање наставника са Годишњим планом рада тима
- Израда програма превенције,интервенције и појачаног
васпитног рада- улога и начин реализације у случајевима
насиља а у складу са Протоколом о заштити ученика од
насиља...
- Негативан став према сваком облику насиља-тематски
панои,литерарни радови...

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Психолог, педагог, наставници
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IX - X
XI- XII
III - IV
V
Током године

7.14.

- Припрема материјала за одељењске старешине
„Лакше и теже повреде обавезе ученика“
- Упознavawe ученике са „Лакшим и тежим повредама
обавеза ученика“
- Упознавање родитеља са лакшим и тежим повредама обавезе
ученика
- Трибина за родитеље „Значај сарадње породице и школе“ у
циљу стварања безбедног и сигурног окружења
- Радионица „Моја породица моја сигурност“ – за ученике
првог разреда
- Изложба ученичких радова на трибини за родитеље
- Превенција насиља у спорту – радионица за ученике 5.
разреда
Превенција насиља у спорту за ученике петог разреда
Радионица „Вршњачко насиље – Црно јагње“ за ученике
трећег разреда
Предавање МУП-а „Електронско насиље“
Вршњачко насиље кроз обраду лектире:“Дечаци Павлове
улице''
- Превенција вршњачког насиља за ученике шестог разреда
- Безбедност ученика - предавања МУП-а за ученике првог,
четвртог и шестог разреда

психолог
психолог
МУП
Библиотекар и пп

Програм рада тима за безбедност ученика

На основу чл. 42. став 3. и чл. 45. став 11. Закона о основама система образовања и
васпитања, Школа је предузела мере заштите и бетбедности ученика за време боравка у школи и
свих активности које организује школа.
За свеобухватну заштиту и безбедност ученика укључене су и друге институције са којима
школа има сталну сарадњу.
Безбедност ученика и уочавање потенцијалних опасности вршиће се :
- у школском дворишту(паркингу, спортским теренима)
-

у школској згради(ходницима, сали за физичко васпитање, степеништима)

-

У поступку прописивања мера за заштиту и безбедност ученика учествује Савет
родитеља(члан 58. став 5. тачка 9. Закона)и прибавља се мишљење ученичког парламента
(члан 105. став 1. тачка 1. Закона).

Тим за безбедност ученика и Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања,
у школској 2017/2018. години, имају дефинисане активности и задужења која су у међусобној
корелацији. Да би безбедност ученика и свих запослених била на задовољавајућем нивоу неопходно
је да постоји узајамна подршка ова два Тима.
У школи ће се, ове школске године, реализовати Програм Основи безбедности деце, чији је
циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне
културе ученика четвртог и шестог разреда. Програмом је предвиђено, да се осам месеци кроз један
час одељењског старешине , обрађују следеће теме: безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби
грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола,
безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине
људима, заштита од пожара, као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода. Овај Програм ће реализовати предавачи који поседују знања и вештине из области које се
изучавају и који су запослени у Министарству унутрашњих послова.
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У циљу заштите безбедности Школа предузима следеће мере кроз сарадњу са:
државним органима и органима јединице локалне самоуправе – општине Вождовац
секретаријатом за образовање града Београда
МПС-ом
Министарством саобраћаја у телекомуникација
МУП- ом
Центром за социјални рад
Здравственим службама и сарадњом са родитељима
Осим наведеног:
* Видео-надзором
* дежурством наставника, ученика и техничког особља
* осигурањем ученика
* обезбеђивањем свих елемената заштите од пожара, удара грома и других
елементарних непогода
* другим мерама утврђеним законом и општим актима школе
Поред наведеног, током године, Школа са Тимом за безбедност ученика предузеће
следеће мере:
- превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници
- активности које ће учинити школски простор приступачан потребама деце са
- активности које ће допринети бољем дежурству
- активности на санацији оштећења на трибинама на малом спортском терену
- активности на уређењу простора код домара
- активности на завршетку ограде око школе
- мере на праћењу ученика који испољавају насилно понашање
Тим за безбедност ученика је именовао директор школе у следећем саставу:
*
*
*
*
*
*
*

МЕСЕЦ
Септембар

Септембар-октобар
Током школске године

Током године по потреби
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године

АКТИВНОСТИ
Сагледавање безбедносне ситуације у
школи и формирање Тима за
безбедност –Анкета ученика од 28.разреда
Израда годишњег плана рада
Израда плана појачаних безбедносних
мера
Редовно закључавање врата ђачких
улаза од почетка до завршетка
наставе(ђаци у току наставе могу
напустити простор школе само кроз
службени улаз уз дозволу наставника)
Редовно ажурирање и преглед снимака
видео-надзора
Редовно дежурство наставника
Редовно дежурство ученика
Дежурство школског полицајца у
дворишту школе и радника школског
обезбеђења
Редовно вођење књиге дежурства са
белешкама о догађајима ; контрола
вођења бележака
Редован долазак у школу 15 минута
пре почетка наставе
Наставник напушта учионицу пошто
испрати све ђаке и прегледа
просторију

НОСИОЦИ ЗАДУЖЕЊА
Директор школе и Наставничко веће
Тим за безбедност
Тим за безбедност
Тим за безбедност и стручни
сарадници
Помоћно особље

Директор школе и радник
обезбеђења
Наставници по распореду дежурства
Ученици по распореду дежурства
Школски полицајци и радник
обезбеђења
Наставници по распореду дежурства;
главни дежурни
Сви наставници
Сви наставници
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Током године по потреби
Током школске године
Септембар(седница Наставничког
већа)
Септембар(часови одељењског
старешине)

Септембар(Савет родитеља и
родитељски састанци)
Октобар (седница Наставничког
већа)
Октобар(часови одељењског
старешине)
Септембар(Савет родитеља и
родитељски састанци)
Септембар-октобар
Октобар-новембар
Мај
Тokoм школске године
Мај
Мај-јун

7.15.

Наставник не може послати кући
ученика без претходног телефонског
договора са родитељем/старатељем
Улазак у зборницу дозвољен само
запосленима
Подсећање свих запослених на
Правилник о понашању и обавезама
ученика, запослених и ученичких
родитеља/старатеља у школи
Подсећање свих ученика на Правилник
о понашању и обавезама ученика,
запослених и ученичких
родитеља/старатеља у школи

Сви наставници

Подсећање свих родитеља на
Правилник о понашању и обавезама
ученика, запослених и ученичких
родитеља/старатеља у школи
Подсећање свих запослених на
Правилник о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Подсећање свих ученика на Правилник
о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље,зло- стављање и
занемаривање
Подесећање свих родитеља на
Правилник о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Предавање МУП-а : „Ђаци вас моле,
успорите поред школе“
Трибина за родитеље- „Значај и улога
сарадње родитеља и школе-у циљу
безбедности ученика“
Вршњачко насиље-кроз обраду
лектире „Дечаци Павлове улице“ученици 6. разреда
Обезбеђивање свих елемената заштите
од пожара , удара грома и других
елементарних непогода
Евалуација предузетих активности и
стања на крају године – Анкета
ученика
Анализа резултата рада са предлогом
активности за следећу школску годину

Директор школе, одељењске
старешине и стручни сарадници

Запослени
Директор школе, стручни сарадници

Одељењске старешине

Директор школе,стручни сарадници

Одељењске старешине

Директор школе, одељењске
старешине и стручни сарадници
Службеници МУП-а Вождовац
Педагог и психолог школе
Библиотекар, психолог,педагог и сви
наставници српског језика
Директор школе, домар, чланови
тима
Директор школе и Тим за безбедност
ученика
Тим за безбедност

Програм рада тима за подршку ученицима
из осетљивих група

Општи циљ промоција хуманих вредности, остваривање праведног и равноправног друштва.
Познато је и емпиријски доказано да деца из породица нижег социоекономског положаја постижу
ниже нивое и исходе образовања, односно да се фаворизују деца из средње или више класе. Потребно
је заговарати, променити свест свих учесника у образовању за уважавање деце из осетљивих група.
Омогућити њихову интеграцију у образовање. Допринети њиховом оснаживању и у будућности
бити део степеника до њиховог адекватног запослења и достојанственог живота.
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Овај тим пре свега ће се фокусирати на рад са децом из осетљивих група које се односе на ученике
из породица ниског социоекономског положаја, Роме, занемаривану децу од стране родитеља и децу
са посебним потребама.
Задаци тима:
1. Бесплатна исхрана ученика из осетљивих група у оквиру школске кухиње;
2. Продужени боравак ученика из осетљивих група у школи;
3. Учешће ученика из осетљивих група у ваннаставним активностима, секцијама, као и одласци на излете,
посете музејима...;
4. Допунска настава за ученике из осетљивих група;
5. Припремна настава ученика из осетљивих група за завршне испите;
6. Рад са родитељима деце из осетљивих група (обука родитеља о начинима подршке за образовање своје
деце);
7. Пружање материјалне подршке (одећа, школски прибор, уџбеници);
8. Омогућити ученицима из осетљивих група приступ књигама и ИТ опреми у библиотеци;
9. Увести педагошке асистенете за ученике ромске националности, као и персоналне асистенте за ученике
са посебним потребама.
10. Укључивање деце ометене у развоју у редован систем васпитања и образовања; Изградња рампе за
приступ ученицима са инвалидитетом;
Активности тима:

МЕСЕЦ
Септембар

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-упознавање са активностима планираним за шк. 2019/2020. г.
- евидентирање ученика из осетљивих група

чланови тима
све одељенске старешине

Октобар

- прикупљање школског прибора и уџбеника
- „Како могу да учим у библиотеци“

све одељенске старешине
библиотекар

Новембар

- трибина „Значај и улога сарадње породице и школе“
- прикупљање одеће

педагог и психолог школе
све одељенске старешине

Децембар

МЕСЕЦ

- обележавање Међународног дана инвалида,
хендикепом/посебним потребама - 3. децембар
- Акција „Чеп за хендикеп“
- Акција „ Један пакетић, много љубави!“

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

особа

са
све одељенске старешине

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА

- радионица „Упознајемо децу са посебним потребама“

све одељенске старешине

Март

- радионица „Како организовати слободно време“
- прикупљање одеће

педагог и психолог школе
све одељенске старешине

- Упознајемо музеје нашег града – излет
- акција „Чеп за хендикеп“

све одељенске старешине

Април

- ликовно- литерарни конкурс „ Школа за сву децу“
- Идемо у позориште – излет

све одељенске старешине

Мај

Јануар
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- Пикникујемо у школи - заједничка прослава завршетка школске
године
- Акција „Чеп за хендикеп“
- Продаја и размена половних уџбеника

Јун

све одељенске старешине

Старији разреди
МЕСЕЦ
септембар

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-упознавање са активностима планираним за шк. 2019/2020. г.
- евидентирање ученика из осетљивих група
- прикупљање школског прибора и уџбеника
- „Како могу да учим у библиотеци“

октобар

новембар
децембар

МЕСЕЦ

- Колико познајем своје дете (едукација родитеља о начинима подршке
за образовање своје деце
- прикупљање одеће
- обележавање Међународног дана инвалида, особа са
хендикепом/посебним потребама - 3. децембар
- организовање акције „Чеп за хендикеп“

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА
чланови тима
одељенске старешине
одељенске старешине
библиотекар
педагог и психолог школе
одељенске старешине
одељенске старешине
чланови тима

НОСИОЦИ
ЗАДУЖЕЊА

јануар

- радионица у оквиру фотографске и новинарске секције „Сви
различити-сви једнаки“ за ученике 7. и 8. разреда

Љубица Вучић
Весна Ш. Јовановић

- радионица „Како организовати слободно време“ (за ученике
осетљивих група заједно са ученицима који слабије напредују)

педагог и психолог школе

април

-радионица у оквиру грађанског васпитања „Разликујемо се само по
боји очију“ - за ученике 6. разреда

Гордана Стојић

мај

- Пикникујемо у школи - заједничка прослава завршетка школске
године

одељенске старешине

јун

7.16.

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

Конвенција о правима детета, усвојена 20. новембра 1989. године резолуцијом 44/25
Генералне скупштине УН, први је међународноправни инструмент који је обухватио
целокупан опсег људских права- грађанска, културна, економска, политичка и социјална
права. Четири основна принципа Конвенције су:
1. Недискриминација- сва права примењују се на сву децу без обзира на расу, боју коже,
пол, језик, вероисповест, политичко уверење, порекло, имовинск стање...;
2. Посвећеност најбољим интересима детета- сви поступци који се тичу детета
предузимају се у складу са његовим најбољим интересом;
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3. Право на живот, преживљавање и развој- свако дете има неотуђиво право на живот,
а држава има обавезу да обезбеди његов опстанак и развој;
4. Поштовање ставова детета- дете има право на слободно изражавање сопственог
мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир свим правима и поступцима
који га се тичу.
Конвенција штити дечија права тако што поставља стандарде здравствених услуга,
образовања, правних, грађанских и социјалних сервиса. Она је постала основа за поштовање
права и добробити деце. Један од начина остваривања je ширење порука конвенције о
правима детета и укључивање саме деце у акције за њихово остваривање.
У нашој школи упознавање са Конвенцијом о правима детета предвиђено је
програмима Одељењског старешине, као и кроз јавну и културну активност школе.
Принципи на којима почива Конвенција, најчешће се прожимају и кроз наставни план и
програм предмета као што су: Свет око нас/Природа и друштво, Грађанско васпитање,
Физичко васпитање, али и кроз садржаје других наставних предмета и ваннаставних
активности.
Циљеви активности на овим часовима су:
 Упознавње деце, њихових родитеља и наставника са Конвенцијом о правима
детета уз тумачење права и одговорности везане за та права.
 Развијање свести деце о њиховим правима и одговорностима, као и развијање
емпатије за оне којима су та права ускраћена.
 Створити услове за усвајање и уношење дечјих права у свакодневни живот.
 Ублажити трауме и пропусте који су настали у време сукоба и санкција.
 Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности које ће омогућити
поштовање дечијих права.

У слећој табели могу с видети неке од планираних активности по областима:
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Наставни
предмети

Планиране активности




ЧОС









Ово сам ја
Ово смо ми
Упознајемо људе са различитим
потребама
Акција „Чеп за хендикеп“
Шта ценим код себе, а шта код друга
Моје жеље- које су нам жеље
Лица и осећања- наша осећања
Кад сам срећан
Толерација према разликама
Како да будемо добри- покажимо
како да будемо добри једни према
другима

Носиоци задужења

Време
реализације

Наставници од I до IV

Током године
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Грађанско
васпитање












































Физичко
васпитање













Ми смо тим
Моја осећања
Тегла врлина
Игре без граница
Чувајмо здравље
Здрава исхрана
Моје бриге
Круг осећања
Да ли се добро разумемо
Надимци
Мој бес
Помири пса и мачку
Страх
Туга
Моје жеље
Ја и како ме други виде
Љубав
Дечја права
Да кажем слободно
Право на игру
Поносим се
Речник осећања
О стиду и срамоти
Изоштри слух
Породично стабло
Кад деца крше дечја права
Кад родитељи крше дечја права
Кад одрасли у школи крше дечја
права
Различити смо али су нам права иста
Сличности иразлике у играма
Последице полних стереотипа
Појава искључивања у групи
Понашање које одступа од очекиваног
Односи у одељењу
Односи млађи-старији
Дискриминација по узрасту
Дрво дечјих права
Правимо рекламни штанд Конвенције
о правима детета
Сви различити- сви једнаки
Стаови о правди
Права, дужности, правила
Ми одређујемо правила у нашој
учионици
Сви ми имамо предрасуде
Ставови о моћи
И ми се питамо
У школи желимо да променимо...
Заступамо своје интересе
Игре уз примену реквизита
Елементарне игре
Штафетне игре
Превентивне вежбе
Лична хигијена
Правилна исхрана

Наставници од I доVIII

Наставници од I доVIII

Током године

Током године
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СОН/ПиД











Јавна и
културна
активност

7.17.









Породица, рођаци, суседи, другови
Празници
Дечја права
Други људи и ја
Чувамо здравље- исхрана, чистоћа
тела, спорт и рекреација
Шта је чија обавеза, шта је чије право
Дечија права, правила група
Учешће на приредбама поводом Дана
школе, Светог Саве...
Учешће на конкурсима: ликовни,
литерарни...
Спортске активности
Ученички парламент
Књижевне вечери
Трибине
Такмичења
Предузетништво
Хуманитарне акције

Током године

Наставници од I до IV

Наставници од I до VIII
Разредне старешине
Предметни наставници
ПП служба
Директор

Током године

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДA УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

На основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања у школи постоји
Ученички парламент .У складу са Законом и Статутом школе Ученички парламент се образује од
ученика VII и VIII разреда који се бира за сваку школску годину. На часу одељењске заједнице
ученици сваког одељења заједно са одељењским старешином бирају по два представника. Ученички
парламент наше школе броји 16 чланова. Начин и организација рада ученичког парламента одређен
је Пословником о раду Ученичког парламента наше школе.

МЕ
СЕЦ

IX

X - XI

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Конституисање ученичког парламетнта
2. Избор председника и заменика
3. Избор представника ученичког парламента за Школски одбор,
Наставничко веће, тим за самовредновање, за РПШ и за тим за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
4. Усвајање плана и програма за школску 2019/20. годину
5. Упознавање са документима школе: Годишњим планом и Школским
програмом
6. Разно
1.Упознавање ученика са значајем професионалне оријентације и договор
око активности
2. Дискусија о правилнику о понашању ученика и правилнику о облачењу
3. Сајт школе - афирмација успеха ученика
4. Планирање једне активности ученичког парламента
- промоција
другарства и дружења

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

Чланови парламента и
педагог школе

Чланови парламента и
педагог школе
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МЕ
СЕЦ

XII

II

IV

V

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
4. Разно
1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
2. Упознавање са активностима самовредновања и развојног планирања
школе
4. Разно
1. Успех и дисциплина на крају другог класигикационог периода
2. Мапе ума за занимања – ПО пано
3. Разно
1. Информације о завршном испиту
2. Припремање за обележавање Дана девојчица у оквиру професионалне
оријентације
3. Разно
1. Сумирање рада ученичког парламента
2. Информације у вези завршног испита и уписа у средњу школу
3. Разно

Чланови парламента и
педагог школе

Чланови парламента и
педагог школе
Чланови парламента и
педагог школе

Чланови парламента и
педагог школе

Педагог школе Наташа Духанај

VIII САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ
Годишњи план рада самовредновања донет је у сарадњи са тимом за обезбеђивање квалитета рада
школе. У школској 2019 /20. години области које ће се вредновати су :
- настава и учење
- подршка ученицима
- образовна постигнућа

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПОДРУЧЈЕ
ВРЕДНОВА
ЊА

НАСТАВНИ
ПРОЦЕС

ПОКАЗАТЕЉ

ИНДИКАТОРИ

2.2.Наставник
прилагођава рад на
часу образовно
васпитним
потребама ученика

2.2.4.Наставник примењује
специфичне задатке и
активности на основу ИОП-а
и индивидуализације

АКТИВНОСТ
ИИ
ИНСТРУМЕ
НТ
ВРЕДНОВА
ЊА
Израда анкета
за наставнике
по
индикаторима
квалитета рада
установе
Подела анкете

Време
реализације

Носиоци
активности

Септембар

ПП служба

Септембар

Душко Закић,
Снежана Којић
Ћирић
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Анализа
анкете

2.3.Ученици стичу
знања, усвајају
вредности, развијају
вештине и
компетенције на
часу

2.4.Поступци
вредновања су у
функцији даљег
учења

2.5. Сваки ученик
има прилику да
буде успешан

2.3.2.Ученик повезује
предмет учења са претходно
наученим у различитим
областима, професионалном
праксом и свакодневним
животом
2.3.5.Ученик примењује
повратну информацију да
реши задатак
2.3.6.Ученик планира,
реализтује и вреднује
пројекат у настави
самостално и уз помоћ
наставника
2.4.1.Наставник формативно
и сумативно оцењује у складу
са прописима
2.4.2.Ученицима су јасни
критеријуми вредновања

Презентовање
резултата
анкете
Посета
часовима и
праћење
часова по
протоколу и
индикаторима
квалитета рада
установе

Компаративна
анализа
резултата
анкете са
анализом
посећених
часова и
предлогом
мера за
побољшање
квалитета
наставе

Новембар
децембар

Члан ученичког
парламента и
педагог школе

јануар

Педагог школе

Током године

Педагог,
психолог,
помоћник
директора,
директор

Током школске
године и на
крају школске
године

ПП служба

2.5.1. Наставник подстиче
ученике на међусобно
уважавање и на
конструктиван начин
успоставља и одржава
дисциплину у складу са
договореним правилима
2.5.2. Наставник користи
разноврсне поступке за
мотивисање ученика
уважавајући њихове
ртазличитости и претходна
постиугнућа

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ПОДРУЧЈЕ
ВРЕДНОВА
ЊА

ПОКАЗАТЕЉ

ИНДИКАТОРИ

АКТИВНОС
ТИ И
ИНСТРУМЕ
НТ

Време
реализације

Носиоци
активности
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ВРЕДНОВА
ЊА
Подршка
учењу

4.1.У школи
функционише
систем пружања
подршке свим
ученицима

Лични и
социјални
развој

4.2. У школи се
подстиче лични,
професионални и
социјални развој
ученика

4.1.3. На основу анализе
успеха и владања
предузимају се мере подршке
ученицима
4.1.4. У пружању подршке
ученицима школа предузима
различите активности у
сарадњи са релевантним
институцијама и
појединцима
4.2.3.У школи се промовишу
здрави стилови живота ,
права детета, заштита
човекове околине и одржив
развој

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
ПОДРУЧЈЕ ПОКАЗАТЕЉ
ИНДИКАТОРИ
ВРЕДНОВА
ЊА

Оцене и
успех

Завршни
испит

3.2.Школа
континуирано
доприноси бољим
образовним
постигнућима
ученика

3.2.7.Резултати иницијалних
и годишњих тестова и
провера знања користе се у
индивидуализацији подршке
учењу и као основа
планирања и програмирања
наставе

Вредновање
постигнуића
ученика на
класификационим
периодима – крај
првог и другог
полугодишта
3.1. Резултати
ученика на
завршном испиту

Успех ученика, просечна
оцена одељења, средња оцена
одељења и разреда

3.1.1.; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5;
3.1.7 Резултати завршног
испита из српског језика,
математике и комбинованог
тестасу на нивоу или изнад
нивоа републике, анализа
остварености основног и
средњег нивоа стандарад
постигнућа (80 % ученика

Праћење
закључака
стручних и
одељењских
већа о раду и
напредовању
ученика

Током године

Снежана
Црњаковић
Стојановић и
Биљана Жутић

Праћење и
евидентирање
реализованих
предавања и
радионице из
Развојног
плана школе

Током године

Педагог школе

АКТИВНОС
ТИ И
ИНСТРУМЕ
НТ
ВРЕДНОВА
ЊА
Праћење
резултата
иницијалних
тестова и
провера
знања са
закључцима и
сугестијама –
записници
стручних већа
Статистички
подаци

Време
реализације

Носиоци
активности

Током године

Педагог школе

Анализа
Извештаја
завода за
вредновање –
Завршни
испит

Јанура-фебруар
Јун-јул

Директор, педагог
Септембар,
октобар
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основни ниво, 50 % среди
ниво; 20% ученика напредни
ниво стандарда постигнућа);
Просечна постигнућа
одељења на тестовима из
српског језика и математике
су уједначена

IX

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

Циљ Развојног плана школе за наредни петогодишњи циклус (2016/2017- 2020/2021. године) јесте
унапређивање квалитета образовања и васпитања заснованог на стандардима квалитета рада образовноваспитних установа.





Развојни план школе треба да подстакне развој компетенција наставника и ученика кроз:
Развијање и оснаживање компетенција наставника, стручних сарадника и директора;
Развијање и унапређивање наставног процеса;
Стварање позитивне школске климе и
Укључивање школе у развојне пројекте.

Школа тежи да функционална знања буду заснована на артикулацији сазнајног процеса у настави
интердисциплинарног карактера, плански и систематски вођеним активностима сазнавања, откривања,
истраживања, експериментисања, решавања проблем-ситуација, у оквиру интегрисаних садржаја из
различитих научних области преточених у градиво наставних предмета. Овај приступ наставе, ученицима
наше школе омогућава снажну мотивацију за васпитање и образовање, формирање и афирмисање стваралачке
личности и развој животних вештина. Заснованог на искуству тематског и интердисциплинарног планирања
протеклих година, можемо очекивати да ће ученици наше школе развијати способности и вештине, стицати
квалитетна и употребљива знања, која ће им омогућити даље образовање у читавом спектру могућих области
интересовања и у коначном кораку за живот.

Чланови стручног актива за развојно планирање за период 2016-2021.г. су:
Маша Ђуришић - мастер учитељ и Руководилац Стручног актива
Владенка Ковачевић - професор српског језика и стручни сарадник (библиотекар)
Јелена Гајић - мастер учитељ
Александра Станимировић - наставник разредне наставе
Марина Стојановић- професор немачког језика
Љиљана Вуковић - професор хемије
Филип Бојић - представник Ученичког парламента
Данијела Новаковић - представник Савета родитеља
Др Весна Стефановић - представник Локалне самоуправе
Горица Клисура - психолог
Наташа Духанај - педагог
Наталија Матић - директор
План рада стручног актива саставни је део Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину.
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ОБЛАСТИ ПРОМЕНА:
- НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
- ЕТОС
Развојни циљеви и задаци оствариваће носиоци кроз активности које су планиране акционим планом.
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АКЦИОНИ ПЛАН 2019/2020.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ - ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА: НАСТАВНИ ПРОЦЕС И УЧЕЊЕ

Развојни циљеви:

Задаци:

1.1. Унапређивање квалитета
и ефикасности наставе и
активности ученика у
процесу учења путем
примене Активних метода и
облика рада и кроз
реализацију пројектне
наставе

1.1.1.Јачање педагошке
компетенције наставника за
примену Активних метода
и облика рада и за
реализацију пројектне
наставе

1.1.2.Стицање увида о
ставовима наставника
према индикаторима за
наставу и учење

Активности:

Носиоци активности:

Време
реализације
У току школске
2019/20.год

Начини
вредновања
*Критички осврт
на објективност
инструмената за
праћење и
евалуацију часа

*Планирање у
документима школе

*ПП служба,наставници

*Одржавање угледних
часова- Пројектна настава

*Учитељи и наставници

*Током године

*План посете настави

*ПП служба

*Током године

*Анализа одржаних часова

*ПП служба,, наставници
који су присуствовали
часовима

*Крајем првог
полугодишта и
на крају школске
године

*Извештај ПП
службе о
посећеним
часовима

*Анкетирање наставника
на почетку школске године
према индикаторима
вредновања рада установе

*Тимови за
самовредновање,обезбеђи
вање квалитета и ПП
служба

*Током школске
године

*Извештај о
реализацији

*Презентовање резултата
анкете на крају првог
полугодишта

*Чланови тимова

*Током школске
године

*Компаративна анализа
резултата анкете са
анализом посећених часова

*Чланови тимова

*На крају
школске године

*Извештај о
реализацији

и предлог мера за
побољшавање наставе

1.2. Унапређивање квалитета
наставе и активности ученика
у процесу учења путем
примене различитих облика
диференциране и
индивидуалне наставе

1.2.1.Усаглашавање
критеријума,идентификаци
ја ученика који треба да
раде по ИОПу,усклађивање контролних
вежби

*Прилагођавање наставе
различитим могућностима
и индивидуалним
потребама ученика

*Стручна и одељенска
већа

Октобар 2019.

1.3. Подстицање ученика на
активно учествовање у
наставном процесу кроз
вршњачко учење

Организација наставе у
којој су ученици предавачи
и која је заснована на
вршњачком учењу

* Ученици 8. разреда држе
час ученицима 7. разреда,
уз претходну припрему од
стране наставника (1 час)

*

У току школске
2019/20.год.

*Извештај о
реализацији и и
увид у Дневнике
образовногваспитног рада
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АКЦИОНИ ПЛАН 2019/2020.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА: БРИГА О УЧЕНИЦИМА,ПОДРШКА УЧЕЊУ,ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЈЕНТАЦИЈА

Развојни циљеви:

1.1. Развијање свести
ученика о личној
безбедности

Задаци:

Активности:

1.1.1 Упознати ученике са
темама: безбедност у
саобраћају и на
интернету,злоупотреба
дроге и алкохола,
вршњачко насиље и
понашање у ванредним
ситуацијама

* Реализација програма
''Основи безбедности деце''
За ученике 4. и 6. разреда
*За ученике 1. разреда:
-Шта ради
полиција,заједно против
насиља
-Безбедност деце у
саобраћају
-Заштита од пожара и
хаварије

Носиоци активности:

* МУП
Одељенске стрешине

Време
реализације
* У току
школске
2019/2020.
године

Начини
вредновања
* Извештај о
реализацији
програма
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1.2. Промовисање
здравствене заштите и
здравог начина живота

1.2.1. Упознати ученике са
правилима здраве исхране

*Реализација
радионице''Дан хране –
здрава исхрана''

*Програм ''Покренимо
нашу децу''за ученике од
1.до 4.разреда
1.3.Подизање свести о
утицају здравља и болести
на свакодневни живот

1.4.Примарна превенција
кроз стицање знања,увид у
себе и друге и односе са
другима

1.3.1.Освешћивање личне
одговорности и
способности активног
утицаја на одржавање и
унапређење здравља

*ЧОС у 7. И 8. Разреду
Радионица''На здравље''

*Стручно веће
продуженог боравка

*Октобар 2019.

*Стручно веће разредне
наставе

*Током целе
године

* Извештај о
реализацији
радионице

* Извештај о
реализацији
програма

*Октобар 2019.

* Извештај о
реализацији
радионице

* Извештај о
реализацији
радионице

*Одељенске старешине и
психолог

1.4.1.Оснаживање и развој
личности кроз изражавање
емоција

*ЧОС за 4,5. и 6. Разред
Радионица ''Мотивационо
писмо''

*Одељенске старешине и
психолог

*Март 2020.

1.4.2.Упознати ученике са
значајем одржавања личне
хигијене

*Предавање ''Хигијена'' за
ученике 1. И 2. разреда

*Патронажне сестре,Дом
здравља, Вождовац

*У току
школске
2019/2020.год
(октобар)

*Извештај о
одржаном
предавању
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1.4.3.Едукација ученика о
полно преносивим
болестима
1.4.4.Едукација ученика о
развојним проблемима

*Предавање ''Превенција
полно преносивих
болести'' за ученике 8.
Разреда
*Предавање''Стресови и
развојни проблеми младихја се осећам,ја желим..'' за
ученике 8.разреда

*Др Милена Томашевић,
Студентска поликлиника
(родитељ ученика)
*Др Милена Томашевић,
Студентска поликлиника
(родитељ ученика)

*Децембар
2019.год.

*Друго
полугодипте

*Извештај о
одржаном
предавању

*Извештај о
одржаном
предавању

*Министарство здравља
1.4.5. Превенција борбе
против наркоманије

*Предавања
*У току
школске
2019/2020.год

1.5.Развијање свести
ученика о значају заштите и
очувања животне средине

1.5.1.Развијање
одговорног односа
ученика према животној
средини

*Реализација радионице
''Креативна
рециклажа''(израда
новогодишњих украса) за
ученике 1-4 разреда

*Стручно веће разредне
наставе

*Децембар
2019.

*Извештај о
одржаном
предавању

*Извештај о
реализованој
радионици

*Јун 2020.
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1.6. Подстицање и развијање
позитивних ставова и
социјалних вештина код
ученика, толерантно
понашање, ненасилна
комуникација и развијање
другарства

1.6.1. Укључивање већег
броја ученика 1-8. разреда
у све хуманитарне акције
и друштвено-користан рад

*Реализација радионице
Светски дан заштите
животне средине''

*Биљана Градојевић и
Ракас

* Активније учешће у
активностима Црвеног
крста

* Славица Филиповић и
Добривоје Цветковић

*Извештај о
реализованој
радионици

*У току
школске
2019/2020.
године

* Извештај о
реализацији

*Гордана Атанасковић
*Укључивање у различите
хуманитарне акције
(прикупљање помоћи)
1.6.2. Развијање
социјалних вештина и
другарства

* Организовање
различитих спортских
активности и такмичења

1.6.3. Развијање и јачање
позитивних образаца
понашања и превенција
насилног понаша

*Радионица за ученике
5.разреда Превенција
насиља у спорту

* Извештај о
реализованим
активностима
Црвеног крста

*У току
школске
2019/2020.
године
*Родитељ ученика
3.разреда Д.Илић

*У току
школске
2019/2020.
године

* Извештај о
реализацији

*Психолог

*Септембар
2019.

* Извештај о
реализацији

216

1.6.4.Рад на јачању
одговорности за сопствено
здравље;развијању личних
потенцијала и јачања
самопоуздања

*Радионица ''Умеће
одрастања – рад на
оснаживању младих у
решавању развојних
адолесцентских проблема'',
за 6. разред

*Психолог

*Октобар,
новембар 2019.

* Извештај о
реализацији

* Психолог

*Новембар,
2019. године

*Извештај о
реализованој
радионици

* ПП служба и Владенка
Ковачевић

*Мај, 2020.
године

*Извештај о
реализованој
радионици

*Радионица на тему
''Дискриминација''1-4
разред, ЧОС или обрада
књижевног дела на тему
''Дискриминација''

Одељенске старешине

Јануар-март
2020.

Извештај о
реализацији

*Израда паноа – ученици
4.разреда

Одељенске старешине

Јануар-март
2020

Извештај о
реализацији

*Изложба паноа за
родитеље на родитељском
састанку

Одељенске старешине

Јануар-март
2020.

Извештај о
реализацији

* Радионица „Црно јагњевршњачко насиље“, за
ученике 3. разреда

*Радионица „Вршњачко
насиље кроз обраду
лектире Дечаци Павлове
улице“, за ученике 6.
разреда

1.6.5.Развијање и јачање
позитивних образаца
понашања и превенција
дискриминације
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*Међународни Дан борбе
против
дискриминације(21.3.)

Одељенске старешине

Март 2020.

Извештај о
реализацији

1.7. Помоћ и подршка
ученицима при избору даљег
образовања, обуке или
запослења

1.7.1. Упознати и
усмерити ученике на
различите професије и
занимања

Израда плана радионице
*План реализације
*Реализација
радионица проф.
оријентације за ученике 7.
(3)
и 8. разреда (3)
-У свету интересовања
-У свету способности
-Захтеви занимањаспособности и
контраиндикације(психоло
г)
-Дан девојчица(педагог за
7.разред)
-Учешће на Сајму
образовања (за 8.разред)

*Психолог,педагог,
библиотекар

*У току
школске
2019/2020.
године

*Извештај Тима
за ПО и увид у
Дневнике
васпитно
образовног рада
, 7. и 8. разреда

1.8. Успостављање система
подршке и помоћи
ученицима из осетљивих
група

1.8.1. Наставак рада Тима
за подршку ученицима из
осетљивих група

* Израда Годишњег плана
рада

*Гордана
Атанасковић,Д.Прокић,
М.Савић

*У току
школске
2019/2020.
године

* Увид у
Годишњи план
рада и
Извештај о раду
Тима подршку
ученицима из
осетљивих група

1.8.2.Оснаживање ученика
за бољу социјализацију

*Реализација активности
предвиђених Годишњим
планом рада
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1.9. Примена различитих
техника и начина учења

1.9.1. Упознати ученике са
различитим техникама и
начинима учења

* Радионица "Различите
технике и начини учења",
за ученике 5. разреда

*Педагог

Октобар 2019

2.0.Евидентирање и
пружање подршке
ученицима који показују
знатан напредак у процесу
учења – ИОП3

2.0.1.Тестирање ученика
2.0.2.Евиденција ученика
2.0.3.План рада по
предметима

* Израда планова за ИОП 3

*Центар за
таленте,наставници

*Октобар 2019

3.0. Побољшање промоције
позитивних дешавања у
школи

3.0.1. Осавремењивање
рада школе

*Е дневник
*Оснивање ђачке задруге

*Наставници,
директор са сарадницима

*У току
школске
2019/2020.
године

*Увид у
материјал
радионице и
извештај о
реализацији

* Извештај о
реализацији

* Извештај о
реализацији

219

АКЦИОНИ ПЛАН 2019/2020.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА: УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ И ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
Развојни циљеви:
1.1. Повећати углед
школе истицањем
њених основних и
посебних обележја,
промоцијом
ученичких
постигнућа и
резултата рада
наставника

Задаци:
1.1.1. Оплеменити и
уредити школски
простор у циљу
афирмације школе

Активности:
* Одржавање кутка
посвећеног Веселину
Маслеши чије име носи
школа са циљем афирмације
припадности и редовно
уређивање паноа школе

Носиоци активности:
* Чланови Ликовне секције,
Ученички парламент,
Стручно веће продуженог
боравка и библиотекар

Време
реализације:
* У току школске
2019/2020.
године

Начини вредновања
* Извештај о реализацији и увид
у реализоване активности

*Директор школе и сви
запослени

1.1.2. Унапредити
промовисање школе
кроз одвијање
традиционалних
манифестација у које
су укључени сви
актери школе

*Наставак сарадње са ОШ
''Аца Алексић'',
Александровац

* У току школске
2019/2020.
године

* Извештај директора
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1.2. Оснаживање
сарадње са
родитељима

1.2.1. Јачање
компетенција
успешног
родитељства и
сарадње између
породице и школе

Реализација пројекта
„Растимо заједно“ кроз
следеће активности:
*„Моја породица – моја
сигурност“, изложба дечијих
радова

*Учитељи 1. разреда

*Трибина „Значај и улога
сарадње породице и школе“ и
представљање изложбе „Моја
породица – моја сигурност“,
за родитеље ученика 1.
разреда

* ПП служба

* Трибина „Како припремити
дете за полазак у школу“, за
родитеље предшколаца

*Септембар
октобар 2019.
године

*Извештај о реализацији и
непосредно посматрање
активности
* Одзив родитеља и извештај о
реализацији

* Октобар, 2019.
године
* Одзив родитеља и извештај о
реализацији

* Одзив родитеља и извештај о
реализацији
*ПП служба

*Фебруар, 2020.
године

*Стручно веће продуженог
боравка

*Фебруар,
2020године

*Приредба за предшколце
* Одзив родитеља и извештај о
реализацији
* Одзив родитеља и извештај о
реализацији

*„Отворена врата”, за
родитеље ученика 8. разреда
*Март – април,
2020. године
*Директор

221

*Општи родитељски састанци
за родитеље ученика 1.,5. и
8.разреда
1.2.2. Пружање
подршке родитељима
у одрастању деце и
јачању самопоуздања

*Фудбалска утакмица
родитељи – деца, за родитеље
и ученике 5. разреда

*Извештај о реализацији
*Септембар 2019.
*Директор

*Извештај о реализацији
* Наставници физичког
васпитања

*Обележавање Светског дана
породице

* Мај 2020.
године

* Мај,
2020.године
* Учитељи 4. разреда

*Трибина „Реални сусрети –
представљање занимања“, за
ученике 2. и 7. разреда

* Мај, 2020.
године

* Одзив родитеља и извештај о
реализацији

*Родитељи и ученици 2. и 7.
разреда
* Трибина „ ПО један од два
најтежа избора у животуулога родитеља у избору
занимања“(на Савету
родитеља

1.2.3. Подршка и
помоћ родитељима у
процесу развоја деце

*Психолог

*Упознавање родитеља са
Правилником о
дискриминаторном понашању

*Март, 2020.
године

*Извештај о реализацији

Новембар децембар 2019.
Одељенске старешине на
родитељским састанцима

Извештај о реализацији
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1.2.4.Оснажити свест
родитеља о
превенцији,
дискриминацији и
последицама
дискриминаторног
понашања
1.3. Оснаживање
сарадње са локалном
заједницом

1.3.1. Јачање улоге
школе у локалној
заједници

*Пријем студената
Учитељског факултета на
праксу

*Директор, ПП служба и
учитељи- ментори

*Септембар и
мај, 2019.

*Евалуациона листа за студенте

.
*Сарадња са Добровољним
ватрогасним друштвом
Вождовац

* Сарадња са Институтом за
педагошка истраживањапројекат Тролист

Биљана Градојевић и
Јелена Гајић

* Током школске
2019/2020.

* Директор, ПП служба

* Током школске
2019/2020.

*Извештај о реализованим
активностима
*Извештај о реализованим
активностима

* Током школске
2019/2020.

*Сарадња са Goethe Institutom
*Тамара Пантелић
*Сарадња са Хемијским
факултетом

* Извештај о реализованим
активностима

* Током школске
2019/2020.
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*Љиља Вуковић
*Током школске
2019/2020.

*Сарадња са Центром за
таленте
*Сарадња са Министарством
просвете и науке кроз
пројекат ''Ђак репортер''
*Објава '''Мотивационог
писма''

*ПП служба

*Весна Шормаз Јовановић
*Сарадња са члановима
локалне заједнице Вождовац
(МУП Републике СрбијеПолицијска станица
Вождовац, Дом здравља
Вождовац, ПУ „Чика Јова
Змај“)

1.4. Мотивација
запослених и
ученика

1.4.1. Укључивање
свих запослених са
циљем препознавања
успеха и квалитета
рада

*Награђивање:
Наставника- кроз
такмичења,излете,дружења
Ученика-књиге,пригодне
награде,поклони од локалне
заједнице

*Током школске
2019/2020.

*Током школске
2019/2020.

*Извештај о реализованим
активностима
*Извештај о реализованим
активностима

*Извештај о реализованим
активностима

*ПП служба, директор
* Извештај о реализованим
активностима

*Сви запослени

*Током школске
2019/2020.

* Извештај о реализованим
активностима
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1.5.Подстицање
ученика и наставника
на
креативност,истражи
вање и
експериментисање са
новим приступима

1.5.1.Формирање
тима
1.5.2. Одржавање
динамичке
предузетничке
средине

*Реализација одрживости
пројекта''Предузетништвопредузетничка школа'''менторска школа

*Тим за предузетништво

*Током школске
2019/2020.

*Извештај о реализацији пројекта
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X Aкциони план зa унaпрeђивање квалитета рада установе нa oснoву рeзултaтa eкстeрнoг
врeднoвaњa шкoлe
Школска 2019/2020.година
Област квалитета:
Настава и учење
Стандарди и показатељи квалитета:
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите / приступе за решавање задатака/ проблеме
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног
живота.
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
2.4. Ученици стичу знања на часу
2.4.1. Учeници су зaинтeрeсoвaни зa рaд нa чaсу.
2.4.2. Учeници aктивнo учeствуjу у рaду нa чaсу.
2.4.3. Aктивнoсти/рaдoви учeникa пoкaзуjу дa су рaзумeли прeдмeт учeњa нa чaсу
2.4.4. Учeници кoристe дoступнe извoрe знaњa
2.4.5. Учeници кoристe пoврaтну инфoрмaциjу дa рeшe зaдaтaк/унaпрeдe учeњe
2.4.6. Учeници прoцeњуjу тaчнoст oдгoвoрa/рeшeњa
2.4.7. Учeници умejу дa oбрaзлoжe кaкo су дoшли дo рeшeњa
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
2.5.1. Нaстaвник eфикaснo структурирa и пoвeзуje дeлoвe чaсa
2.5.2. Нaстaвник eфикaснo кoристи врeмe нa чaсу
2.5.3. Нaстaвник нa кoнструктивaн нaчин успoстaвљa и oдржaвa дисциплину у склaду сa
дoгoвoрeним прaвилимa
2.5.4. Нaстaвник функциoнaлнo кoристи пoстojeћa нaстaвнa срeдствa
2.5.5. Нaстaвник усмeрaвa интeрaкциjу мeђу учeницимa тaкo дa je oнa у функциjи учeњa (кoристи
питaњa, идeje, кoмeнтaрe учeникa зa рaд нa чaсу)
2.5.6. Нaстaвник прoвeрaвa дa ли су пoстигнути циљeви чaсa
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2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења
2.6.1. Нaстaвник oцeњуje у склaду сa Прaвилникoм o oцeњивaњу учeникa
2.6.2. Нaстaвник прилaгoђaвa зaхтeвe мoгућнoстимa учeникa
2.6.3. Нaстaвник пoхвaљуje нaпрeдaк учeникa
2.6.4. Нaстaвник дaje пoтпуну и рaзумљиву пoврaтну инфoрмaциjу учeницимa o њихoвoм рaду
2.6.5. Нaстaвник учи учeникe кaкo дa прoцeњуjу свoj нaпрeдaк
Активности:
Радионица за ученике:

Носиоци активности:
ПП служба

Време реализације
Октобар 2019. године

Начини вредновања
Увид у материјал

"Различите технике и

радионице, извештај о

начини учења“

реализацији

Предавање за ученике у

Одељењске старешине

Октобар 2019. године

Евиденција о одржаном

оквиру ЧОС-а „Учити како

предавању и увид у

се учи“ (издвајање кључних

Дневнике образовног-

појмова, резиме, циљеви

васпитног рада

учења, кораци у решавању
задатака и различити
приступи у решавању
задатака, коришћење свих
доступних извора - пројекат
Тролист)
Наставак реализације

ПП служба,директор,

Током школске

Увид у протокол

пројекта ''Тролист''

наставници

2019/2020.године

реализације наставних
часова, дискусије
наставника након часова;
Извештај директора и ПП
службе о посећеним
часовима

Област квалитета:
Постигнућа ученика
Стандарди и показатељи квалитета:
3.2. Шкoлa кoнтинуирaнo дoпринoси вeћoj успeшнoсти учeникa
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика
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3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу школску
годину
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у
плану
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним
циљевима
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску
годину

Активности:

Носиоци активности:

Време реализације

Начини вредновања

Утврђивање списка
ученика који се упућују на
допунску наставу и
додатну наставу

Предметни наставници,
одељењске старешине, ПП
служба

Октобар, 2019. године

Увид у Дневнике
образовног-васпитног рада
и Дневнике рада осталих
облика образовноваспитног рада
(допунске/додатне наставе)

Анализа успеха ученика на
крају првог и другог
полугодишта

Одељењска већа, ПП
служба

Фебруар и јун, 2020.
године

Извештај одељењских већа

Утврђивање списка
ученика који имају потребу
за образовањем по ИОП-у
и ИОП-у 3

Тим за Инклузивно
образовање, одељењска
већа и ПП служба

Септембар, 2019. године

Извештај одељењских већа
и Тима за Инклузивно
образовање

Праћење напретка ученика
који се школују по ИОП-у
и ИОП-у 3

Одељењска веће, Тим за
Инклузивно образовање,
ПП служба

Тромесечно
у току школске 2019/2020.
године

Извештај одељењских већа
и Тима за Инклузивно
образовање

Организовање и
реализација припремне
наставе за полагање
Завршног испита за
ученике

Предметни наставници

II полугодиште школске
2019/2020. године

Увид у Дневнике
образовног-васпитног рада

Анализа резултата ученика
на Завршном испиту

Директор,
Завод за вредновање
квалитета образовања и
васпитања

Јун и септембар, 2020.
године

Извештај о анализи
резултата ученика на
Завршном испиту

Област квалитета:
Подршка ученицима
Стандарди и показатељи квалитета:
4.3. У шкoли функциoнишe систeм пoдршкe дeци из oсeтљивих групa
4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група.
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4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за све
ученике из осетљивих група.
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из
осетљивих група.
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама.
Активности:

Носиоци активности:

Време реализације

Начини вредновања

Израда Акционог плана
Тима за подршку
ученицима из осетљивих
група
Реализација активности
предвиђених Акционим
планом

Тим за подршку ученицима
из осетљивих група

Август-септембар, 2019.
године

Увид у Акциони план Тима
за подршку ученицима из
осетљивих група

Тим за подршку ученицима
из осетљивих група

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о реализацији
активности

Област квалитета:
Етос
Стандарди и показатељи квалитета:
5.2. Рeзултaти учeникa и нaстaвникa сe пoдржaвajу и прoмoвишу
5.2.1. Рeзултaти учeникa и нaстaвникa jaвнo сe истичу и прoмoвишу
5.2.2. Учeници и нaстaвници мeђусoбнo изрaжaвajу висoкa oчeкивaњa у пoглeду рeзултaтa рaдa
5.2.3. У шкoли сe примeњуje интeрни систeм нaгрaђивaњa учeникa и нaстaвникa зa пoстигнутe
рeзултaтe
5.2.4. У шкoли сe oргaнизуjу рaзличитe шкoлскe aктивнoсти зa учeникe у кojимa свaкo мoжe имaти
прилику дa пoстигнe рeзултaт/успeх
5.2.5. Рeзултaти учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу сe пoсeбнo прoмoвишу
5.3. Шкoлa je бeзбeднa срeдинa зa свe
5.3.1. У шкoли je видљивo и jaснo изрaжeн нeгaтивaн стaв прeмa нaсиљу
5.3.2. У шкoли функциoнишe мрeжa зa рeшaвaњe прoблeмa нaсиљa
5.3.3. У шкoли сe oргaнизуjу прeвeнтивнe aктивнoсти кoje дoпринoсe бeзбeднoсти у шкoлскoj
зajeдници
5.3.4. У шкoли сe прaтe и aнaлизирajу сви случajeви нaсилнoг пoнaшaњa
5.3.5. Кaдa сe у шкoли дoгoди нaсиљe, примeњуjу сe мeрe интeрвeнциje у случajeвимa нaсиљa у
склaду сa Прoтoкoлoм o зaштити дeцe/учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa у oбрaзoвнoвaспитним устaнoвaмa
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Активности:

Носиоци активности:

Време реализације

Начини вредновања

Упознавање ученика са
Правилником о
похваљивању и
награђивању ученика

Ученички парламент,
одељењске старешине на
ЧОС-у

Септембар, 2019. године

Извештај о реализацији

Ажурирати податке на
Сајту школе за промоцију
ученичких и наставничких
постигнућа

Тим за маркетинг школе и
педагог

Током школске 2019.
године

Увид у сајт школе

Oргaнизација рaзноврсних
ваннаставних и
ваншколских aктивнoсти за
ученике (друштвено –
техничке, хуманитарне,
спортске и културне
активности)
у кojимa свaки ученик
мoжe имaти прилику дa
пoстигнe одређени успeх.
Формирање и рад Тима за
заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања, израда
Годишњег плана и
упознавање наставника са
Годишњим планом рада

Наставници

Током школске 2019/2020.
године

Извештај о реализацији
активности

ПП служба, Снежана
Којић, Љубица Вучић,
директор, одељењски
старешина, представник
Савета родитеља,
представник Центра за
социјални рад,
лекар Дома здравља
представник МУП-а

Август-септембар, 2019.
године

Увид у Годишњи план и
извештај о реализацији

Реализација и праћење
реализације предвиђених
превентивних активности у
оквиру Годишњег плана
рада

Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о реализацији
активности

Спроводити програме
превенције, интервенције и
појачаног васпитног рада
сa jaснo прeцизирaним
улoгaмa и нaчинoм
рeaлизaциje у случajeвимa
нaсиљa у склaду сa
Прoтoкoлoм o зaштити
дeцe/учeникa oд нaсиљa,
злoстaвљaњa и
зaнeмaривaњa у oбрaзoвнoвaспитним устaнoвaмa

Тим за заштиту ученика од
насиља

Током школске 2019/2020.
године

У шкoли учинити
видљивим нeгaтивaн стaв
прeмa свaкoм oблику
нaсиљa кроз тематске
паное са сaдржajeм кojи
пoкaзиje нeгaтивaн oднoс
прeмa нaсиљу

Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања, ученички
парламент, наставници
грађанског васпитања

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о реализацији
активности

Пaнoи, пoстeри, цртeжи нa
зидoвимa у хoдницимa
шкoлe, Литeрaрни рaдoви
учeникa, зaписници o рaду
Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања и Ученичког
парламента
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Формирање и рад Тима за
безбедност ученика у
школи и израда Годишњег
плана рада

Милан Ракас, Звонко
Вранић, Мирјана Бркић,
Бранислава Антовнијевић,
Љиљана Петровић и
Будимир Јанковић,
представник Савета
родитеља и директор

Август-септембар, 2019.
године

Увид у Годишњи план рада
и извештај о реализацији

Рад Tима зa бeзбeднoст и
зaштиту учeникa oд нaсиља

Директор, ПП служба

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о раду директора

Учинити шкoлски прoстoр
приступaчaн пoтрeбaмa
дeцe сa смeтњaмa у рaзвojу
(уклонити физичке
баријере у и око зграде)
Унaпрeдити сaрaдњу
рукoвoдeћих, стручних и
сaвeтoдaвних тeлa

Директор и локална
самоуправа

Август и септембар, 2019.
године

Извештај о реализацији

Директор

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о раду директора

Прeдстaвници учeничкoг
пaрлaмeнтa да присуствуjу
сeдницaмa Нaстaвничкoг
вeћa и Шкoлскoг oдбoрa и
увaжaвaти прeдлoгe
учeникa, пo мoгућству и
рeaлизoвaти их

Директор, ПП служба,
Ученички парламент

У току школске 2019/2020.
године

Записници са
Наставничког већа и
Школског одбора

Увeћaти интeрeсoвaњe и
aктивнoст рoдитeљa зa
учeшћe рoдитeљa

Директор, Стручна већа,
Одељењска већа,
Педагошки колегијум и
Савет родитеља

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о рeaлизoвaним
активностима

ПП служба

У току школске 2019/20'20.
године

Извештај о рeaлизoвaним
активностима

Нeгoвaти зajeдничкe
aктивнoсти чиjи je циљ
jaчaњe oсeћaњa
припaднoсти шкoли
(спoртскa тaкмичeњaутакмица, излeти трибинe,
прoмoциje)

Сви наставници, директор

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о рeaлизoвaним
спoртским тaкмичeњима,
излeтима, посетама,
трибинама, прoмoциjама

Интeзивирaти сaрaдњу сa
aктeримa у зajeднициПлан сарадње са локалном
заједницом

Тим за маркетинг школе

У току школске 2019/2020.
године

Извештај о реализацији

План сарадње са
породицом и Пројекат
„Растимо заједно“
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Област квалитета:
Организација рада школе и руковођење
Стандарди и показатељи квалитета:
6.2. Дирeктoр eфeктивнo и eфикaснo oргaнизуje рaд шкoлe
6.2.1. Дирeктoр oргaнизуje нeсмeтaнo oдвиjaњe рaдa у шкoли.
6.2.2. Пoстojи jaснa oргaнизaциoнa структурa сa дeфинисaним прoцeдурaмa и нoсиoцимa
oдгoвoрнoсти.
6.2.3. Дирeктoр пoстaвљa jaснe зaхтeвe зaпoслeнимa у вeзи сa зaдaткoм/oчeкивaнoм прoмeнoм у
рaду.
6.2.4. Зaдужeњa зaпoслeних у шкoли рaвнoмeрнo су рaспoрeђeнa.
6.2.5. Фoрмирaнa су стручнa тeлa и тимoви у склaду сa кoмпeтeнциjaмa зaпoслeних.
6.2.6. Рaзвиjeн je систeм инфoрмисaњa o свим вaжним питaњимa из живoтa и рaдa шкoлe.
6.3. Рукoвoђeњe дирeктoрa je у функциjи унaпрeђивaњa рaдa шкoлe
6.3.1. Дирeктoр eфикaснo и eфeктивнo рукoвoди рaдoм нaстaвничкoг вeћa.
6.3.2. Дирeктoр учeствуje у рaду стручних тимoвa.
6.3.3. Дирeктoр укључуje зaпoслeнe у прoцeс дoнoшeњa oдлукa.
6.3.4. Дирeктoр блaгoврeмeнo прeдузимa oдгoвaрajућe мeрe зa рeшaвaњe свaкoднeвних прoблeмa
учeникa, у склaду сa мoгућнoстимa шкoлe.
6.3.5. У прoцeсу дoнoшeњa oдлукa, дирeктoр увaжaвa прeдлoгe сaвeтa рoдитeљa кojи унaпрeђуjу
рaд шкoлe.
6.3.6. Дирeктoр кoристи рaзличитe мeхaнизмe зa мoтивисaњe зaпoслeних.
6.4. У шкoли функциoнишe систeм зa прaћeњe и врeднoвaњe квaлитeтa рaдa.
6.4.1. Дирeктoр oствaруje инструктивни увид и нaдзoр у oбрaзoвнo-вaспитни рaд у склaду сa
плaнoм рaдa и пoтрeбaмa шкoлe.
6.4.2. Стручни oргaни и тeлa у шкoли систeмaтски прaтe и aнaлизирajу успeх и влaдaњe учeникa.
6.4.3. Дирeктoр прeдузимa мeрe зa унaпрeђивaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нa oснoву рeзултaтa
прaћeњa и врeднoвaњa.
6.4.4. Стручни сaрaдници oствaруjу пeдaгoшкo-инструктивни рaд у шкoли у склaду сa плaнoм рaдa
и пoтрeбaмa шкoлe.
6.4.5. Tим зa сaмoврeднoвaњe кoнтинуирaнo oствaруje сaмoврeднoвaњe рaдa шкoлe у склaду сa
прoписимa и пoтрeбaмa.
6.4.6. У шкoли сe кoристe пoдaци из JИСП-a зa унaпрeђeњe рaдa шкoлa
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6.5. Лидeрскo дeлoвaњe дирeктoрa oмoгућaвa рaзвoj шкoлe
6.5.1. Дирeктoр свojoм пoсвeћeнoшћу пoслу и пoнaшaњeм дaje примeр другимa.
6.5.2. Дирeктoр пoкaзуje oтвoрeнoст зa прoмeнe и иницирa инoвaциje.
6.5.3. Дирeктoр пoкaзуje пoвeрeњe у зaпoслeнe и њихoвe мoгућнoсти.
6.5.4. Дирeктoр пoдстичe цeлoживoтнo учeњe свих у шкoли.
6.5.5. Дирeктoр плaнирa лични прoфeсиoнaлни рaзвoj нa oснoву сaмoврeднoвaњa свoг рaдa.
6.5.6. Дирeктoр рaзвиja сaрaдњу сa другим устaнoвaмa, oргaнизaциjaмa и лoкaлнoм зajeдницoм.
6.5.7. Дирeктoр пoдстичe рaзвoj шкoлe прeгoвaрaњeм и придoбиjaњeм других зa oствaривaњe
зajeдничких циљeвa.

Активности:

Носиоци активности:

Време реализације

Начини вредновања

Упознавање наставника са
Годишњим планом рада
директора

Директор

Септембар, 2019. године

Извештај о реализацији

Формирање нових
стручних тела и тимова у
складу са компетенцијама
запослених

Директор и ПП служба

Август, 2019 године

Извештај о реализацији

Упознавање запослених са
радом стручних тела и
тимова, са задужењима,
процедурама и
одговорностима

Директор

Август, 2019. године

Извештај о реализацији

Ажурирање Информатора
о раду школе (сва важна
питања из живота и рада
школе)

Тим за маркетинг школе

Септембар, 2019. године

Увид у Информатор школе

Активно учествовање
директора у раду свих
стручних тела и тимова
школе

Директор

У тoку шкoлскe
2019/2020.гoдинe

Извештај о реализацији

Систем за доношење
одлука везаних за школуучешће у раду школе
(запослени)

Директор

Август, 2019. године

Записник Наставничког
већа

Постављање електронског
Летописа
Увођење Е-дневника
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Упознавање родитеља са
Планом сарадње са
школом

Одељењске старешине, ПП
служба и директор

Септембар 2019.године

Записник са родитељског
састанка

Утврдити мeрe кojим ћe сe
унaпрeдити oбрaзoвноваспитни рaд нaстaвникa

Тим за развој и квалитет
директор, Педагошки
колегијум и Стручна већа

У току школске
2019/2020.године

Дoкумeнтaциja дирeктoрa o
пoсeти чaсoвимa,
зaписници сa
инфoрмaтивних рaзгoвoрa

Систeмaтски вoдити
eвидeнциjу o рeзултaтимa
рaдa, кao и o кoнкрeтним
мeрaмa кoje сe прeдузимajу
нa oснoву прaћeњa и
врeднoвaњa у Днeвнику
рaдa дирeктoрa

Дирeктoр, Пeдaгoшки
кoлeгиjум

У тoку шкoлскe
2019/2020.гoдинe

Рeдoвнo вoђeњe Днeвникa
рaдa дирeктoрa, Извештаји
Стручних већа: Развојно
планирање школе,
самовредновање и свих
Стручних тела

Интезивнији пeдaгoшкoинструктивни рaд у шкoли

ПП служба

У тoку шкoлскe 2019/2020.
гoдинe

Дoкумeнтaциja ПП службе
o пeдaгoшкoинструктивнoм рaду

Tим зa сaмoврeднoвaњe
кoнтинуирaнo oствaруje
сaмoврeднoвaњe рaдa
шкoлe у склaду сa прoпис.
и пoтрeб.

Tим зa сaмoврeднoвaњe

У тoку шкoлскe 2019/2020.
гoдинe

Извештaj Тимa зa
сaмoврeднoвaњe

Област квалитета:
Ресурси
Стандарди и показатељи квалитета:
7.2. Људски рeсурси су у функциjи квaлитeтa рaдa шкoлe
7.2.1. Зaпoслeни нa oснoву рeзултaтa сaмoврeднoвaњa унaпрeђуjу прoфeсиoнaлнo дeлoвaњe.
7.2.2. Зaпoслeни сe стручнo усaвршaвajу у склaду сa гoдишњим плaнoм стручнoг усaвршaвaњa и
мoгућнoстимa шкoлe.
7.2.3. Нaстaвници и стручнe службe у oквиру стручних oргaнa сaрaђуjу у склaду сa пoтрeбaмa зa
унaпрeђивaњeм нaстaвe и учeњa.
7.2.4. Припрaвници сe увoдe у пoсao у склaду сa прoгрaмoм увoђeњa припрaвникa у пoсao.
7.2.5. Зaпoслeни примeњуjу нoвoстeчeнa знaњa из oблaсти у кojимa су сe усaвршaвaли.
7.4. Maтeриjaлнo-тeхнички рeсурси кoристe сe функциoнaлнo
7.4.1. Прoстoр сe кoристи прeмa плaну кoришћeњa шкoлскoг прoстoрa.
7.4.2. Нaстaвнa срeдствa сe кoристe прeмa плaну кoришћeњa.
7.4.3. Нaстaвнa срeдствa сe кoристe у циљу пoстизaњa квaлитeтa нaстaвe.
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7.4.4. Maтeриjaлнo-тeхнички рeсурси вaн шкoлe кoристe сe у функциjи oствaрeњa циљeвa нaстaвe и
учeња

Активности:

Носиоци активности:

Време реализације

Начини вредновања

Израда личног плана
професионалног развоја

Наставници

Јул, 2019. године

Увид у личне планове
професионалног развоја

Нa oснoву рeзултaтa
сaмoврeднoвaњa креирати
Годишњи план стручног
усавршавања запослених

ПП служба, директор
школе, Тим за
самовредновање и Стручни
Актив за развојно
планирање школе

Август, 2019. године

Увид у Годишњи план
стручног усавршавања
запослених

ПП служба и директор
континуирано прате
примену нoвoстeчeних
знaњa запослених из
oблaсти у кojимa су сe
усaвршaвaли – пројекат
''Тролист''

ПП служба, директор
школе, Педагошки
колегијум

У току школске 2019/2020.
године

Извештај директора и ПП
службе о посећеним
часовима, Протокол о
посећеним часовима

Наставници- припрaвници
сe увoдe у пoсao у склaду
сa прoгрaмoм увoђeњa
припрaвникa у пoсao

ПП служба, директор
школе, наставнициментори

У току школске 2019/2020.
године

Извештаји – ментор,
директор и ПП служба

Утврдити потребе за
наставним средствима и
извршити набавку нових
наставних средстава

Стручна већа, директор,
рачуноводство школе

Током 2019.године

Извештај о реализацији

Провера примене
наставних средстава

ПП служба и директор

У току школске 2019/2020.
године

Извештај директора и ПП
службе о посећеним
часовима
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XI

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Наставници, стручни сарадници и васпитачи дужни су да се стално усавршавају.
Имајући у виду постојећу реформу основне школе, стручно усавршавање
наставника добија на значају, а тиме се доприноси и унапређењу рада школе.
Основни услови унапређивања васпитно – образовног рада и укупног рада школе:
ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УСТАНОВЕ
По Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и
стручних сардника, члан 20., наставници и стручни сарадници су дужни да се стално
стручно усавршавају. Имајући у виду постојећу реформу основне школе, стручно
усавршавање наставника добија на значају чиме се доприноси и унапређењу рада школе.
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно
усавршавање, развијање компетенција ради квалитетније наставе, унапређивање ниовоа
постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата
самовредновања квалитета рада у установи, личних приоритета и јачања компетенција као
и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа. Усавршавање у установи
остварује се кроз угледне часове са дискусијом и анализом, излагањем семинара на
Стручним скуповима, остваривањем пројеката, похађањем семинара који се налазе у
Каталогу, учешћем на разним стручним скуповима, конференцијама, студијским
путовањима...
У школској 2019/20. години наставиће се са радом на одрживости пројекта Тролист и
планиран је семинар за 20 до 25 наставника, под називом „Корак ка култури“ број у Каталогу
стручног усавршавања 990. Планови рада стручних већа садрже активности одрживости
пројекта Тролист као и индивидуалне предлоге стручног усавршавања наставника.
Психолог Конгрес психолога и педагог Научни скуп.
Професионални развој стручних сарадника – педагога и психолога у школама, педагог
и психолог, семинар у Каталогу 124.
Угледни часови, пројектна настава, приредбе, рад у пројектима (“Финансијска
писменост“), менторски рад, увођење приправника у рад и рад у тимовима су саставни део
Годишњег плана рада, Развојног плана школе-акционог плана за 2019/20. годину и плана
стручних већа.
Стручно усавршавање у установи на Наставничком већу, предавање педагога и
психолога: Правилник о оцењивању, Васпитање као одговор на изазове савременог доба,
Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злоставање и занемаривање од 26.6.2019.
На основу члана 57., став 1. Закона о основма система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) а у складу са Правилником о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника и стручних сарадника и предлога
Педагошког колегијума, Школски одбор ОШ „Веселин Маслеша“ на седници одржаној
25.4.2013.године донео је Правила вредновања сталног стручног усавршавања у ОШ
„ВеселинМаслешa’’.
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XII

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

Праћење остваривања планова предвиђених Годишњим планом рада школе вршиће се,
пре свега, правовременоним сагледавањем нивоа и квалитета образовно – васпитног
процеса, постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне природе,
предлагање мера за унапређење квалитета рада.
Праћење остваривања програмских садржаја почиње одмах по доношењу плана рада
за текућу школску годину.
Задаци ће бити усмерени на:
- Праћење реализације програмских садржаја
- Праћење планираног временског одржавања програмских садржаја,
сарадника и извршилаца као и начини праћења
- Праћење организације образовно васпитног рада школе
- Праћење реализације рада стручних органа школе
- Праћење и остваривање других програма
- Праћење и остваривање индивидуалних планова и програма наставника
- Праћење и остваривања програма ваннаставних активности
- Праћење остваривање програма ван школских активности
- Праћење реализације посебних програма васпитно- образовног рада
- Праћење реализације вредновања и самовредновања
- Реализација акционог плана Развојог планирања школе
- Реализација унапређења квалитета рада после екстерног вредовања Школе
- Праћење усавршавања наставника и унапређивања образовно - вааспитног рада
- Праћење остваривања корективног рада са ученицима
За овај вид праћења користиће се:
- Дневници васпитно образовног рада
- Дневници осталих облика васпитно образовног рада
- Записници
- Извештаји
Имајући у виду целовитост праћења остваривања образовно – васпитних
садржаја , биће веома важно да и наставници врше анализу у циљу вредновања личног рада
како самовредновања на нивоу школе тако и екстерног вредовања.

XIII

-

ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА
УЧЕНИЦИМА

Из образовно – васпитне праксе евидентно је да поједини ученици имају тешкоћа при
савладавању наставног градива, као и у погледу опште социјалне укључености. Неки ученици
имају сметње у психо- физичком развоју и испољавају карактеристике које су последица тих
сметњи.
Узроци неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан третман у
оквиру специјализоване установе. Тој групи деце је неопходан педагошки третман, тј.
корективан педагошки рад. Задаци корективног рада су:
максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих последица слабијег
интелектуалног развоја,
ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу неповољно
утицати на развој ученика,
обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са ученицимакоји
имају тешкоће у развоју.
Корективни рад чине следеће активности: различити видови тестирања, разговори са
ученицима, одељењским старешинама и родитељима.
ПЛАН КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА

-

Задаци корективног рада су:
максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих последица слабијег
интелектуалног развоја,
ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу неповољно
утицати на развој ученика,
обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са ученицима који
имају тешкоће у развоју.

МЕСЕЦ

Током године

Током године

Током године

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Тестирање ученика,саветодавни рад са ученицима
Упућивање ученика са сметњама у моторици,говору у
специјализоване установе
Рад са ученицима који имају сметње у емоционалном и социјалном
развоју
Упознавање са методама и техникама учења
Радионице вршњачко насиље, електронско насиље
Помоћ наставницима у изради ИОП
Сарадња са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу и
понашању
Сарадња са родитељима ученика из осетљивих група
Сарадња са специјализованим установама које раде са децом из
осетљивих група и које имају тешкоће у развоју

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Психолог и педагог
ПП
Током године
Психолог и педагог
ПП
По потреби током године
ПП
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XIV

ШКОЛА У ПРОЈЕКТИМА

I
Основна школа „Веселин Маслеша“ је од школске 2010/2011.године у пилот пројекту
Предузетничко учење у основној школи – ИСЦЕД 2, због изузетних резултата постала Предузетна
школа, а затим и менторска школа у овој области за основну школу „Бранко Радичевић“ из
Барајнице.
Школске 2014/15. године, школа је преузела обавезу да имплементира стечена искуства у
ИСЦЕД 1. За ту сврху формиран је нов тим (у прилогу Годишњег плана рада школе). За школсу
2015/16. годину, планирана су студијска путовања и размена искустава између 8 земаља региона.
II Од школске 2012/13. школа је укључена у пројекат Професионалне оријентације на преласку
у средњу школу. Потом је прерасла у менторску школу, затим ушла у ТОП 10 школа у Србији.
Школске 2015/16. Планирана сарадња на пројекту „Пронађи праву формулу“ са средњом хемијкопрехрамбено-технолошком школом у Београду.
У 2019/2020. години ПО наставља са реализацијом планираних радионица за ученике VII и VIII
разреда.
III Један од професора математике , од школске 2014/15.године спроводи пројекат „Прва Лего
Лига у Србији“ у сарадњи са клубом љубитеља лего коцки „Скоцкани“. Овај пројекат се наставља
и у школској 2019/2020.години.
IV Пројекат ''Тролист'' је педагошки приступ образовању - област Настава и учење укоме су
обједињена три педагошка циља:
- развијање иницијативе
- сарадње
- стваралаштва
Школске 2019/2020. године пратиће се одрживост пројекта ''Тролист''.
Поред наведеног, Школа ће узети учешће и у осталим пројектима који ће ученицима и
наставницима омогућити стваралаштво, иновативност и креативност.
V Програм ''Покренимо нашу децу'' је намењем ученицима од 1. до 4. разреда. Статистички
подаци су показали да је свако 4. дете гојазно, свако 5. је имало лоше држање док је 70% основаца
недовољно физички активно. Овај програм је први пут реализован школске 2016/17.године у
основним школама.
Циљеви активности на часовима:
- промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета
- правилан психофизички развој деце
Предвиђена су 3 модела рада: 1. вежбе у учионици
2. вежбе уз музику
3. вежбе на отвореном простору
VI Програм ''Основи безбедности деце'' има за циљ стицање нових и унапређење постојећих
знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика 1. 4. и 6. разреда основне
школе.
Реализација програма је планирана и за 2019/2020. школску годину.
Планиране теме: безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, насиље као
негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење
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интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима, заштита од пожара
као изаштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.
VII За школску 2019/2020.годину, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је
одредило нашу школу за пројекат ''Финансијска писменост''.

XV

ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњим планом рада школе утврђени су сви циљеви, задаци и облици реализације у
виду бројчаних података, тако да они чине основу за планирање послова и радних задатака по
врстама делатности. Планови тих делатности чине саставни део Годишњег плана рада школе,
међу којима су основни:
- Реализација образовно васпитног рада
- Реализација плана рада стручних органа
- Реализација других програма
- Реализација програма ваннаставних активности
- Реализација програма ваншколских активности
-

Тимови и састав тимова у школској 2019/2020 .години
Р.б

Тимови

Име и презиме

1.

Тим за
самовредновање
6 чланова

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наташа Духанај – педагог ( 1 стручни сарадник )
Биљана Жутић– предметни наставник
Душко Закић – предметни наставник
Снежана Црњаковић Стојановић – разредна настава
Снежана Којић Ћирић – разредна настава
Ђачки парламент

2.

Тим за инклузију
5 чланова(7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наташа Духанај, педагог
Слађана Костић – предметна настава
Дијана Обрадовић – разредна настава
Александра Остојић – боравак
Наталија Матић - директор
Одељењски старешина
Родитељ

3.

Тим за
маркетинг
5 чланова

1.
2.
3.
4.
5.

Весна Шормаз Јовановић – предметни наставник
Ивана Иванчајић – предметни наставник
Душица Средојевић – разредна настава
Александра Станимировић – разредна настава
Марија Живић Петровић - боравак
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4.

Тим за заштиту
ученика од
насиља
9 чланова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Горица Клисура –психолог
Мирјана Бркић Јовановић– предметна настава
Биљана Градојевић – предметна настава
Јелена Миладиновић Радиновић – разредна настава
Снежана Којић Ћирић – разредна настава
Ђачки парламент
Савет родитеља
Локална самоуправа
МУП, центар

5.

Тим за
безбедност
6 чланова

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Милан Ракас – предметна настава
Адријана Миљаковић – предметна настава
Мирјана Бркић Јовановић
Бранислава Антонијевић – разредна настава
Љиљана Петровић - разредна настава
Будимир Јанковић - домар

6.

Тим за подршку
ученицима из
осетљивих група
3 члана

1. Гордана Атанасковић – предметна настава
2. Драгана Прокић – разредна настава
3. Милена Савић - боравак

7.

Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развоја школе
8 чланова

8.

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
7 чланова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тамара Станковић – предметна настава
Љиљана Вуковић- предметна настава
Љиљана Машић – разредна настава
Љиљана Петровић - разредна настава
Светлана Вујановић – боравак
Наталија Матић – директор
Весна Вујичић – помоћник директора
Наташа Марковић – руководилац Стручног већа
Љиљана Вуковић – руководилац Стручног већа
Слађана Костић – руководилац Стручног већа
Слађана Живковић – руководилац Стручног већа
Весна Вујичић – руководилац Стручног већа
Светлана Вујановић - руководилац Стручног већа
Сузана Копривица – представник тима за предузетништво

9.

Тим за
професионални
развој
4 члана

1.
2.
3.
4.

Горица Клисура –психолог
Владенка Ковачевић – предметна настава
Дијана Обрадовић – разредна настава
Наталија Матић – директор

10.

Тим за
професионалну
оријентацију

1. Горица Клисура –психолог
2. Наташа Духанај – педагог
3. + Одељењске старешине 7. и 8. разреда

2

11.

члана

Тим за
„Предузетничко
учење у основној
школи“
3+1 члана

1.
2.
3.
4.

Сузана Копривица – координатор
Мирјана Јакшић – предметна настава
Весна Шормаз Јовановић – предметни наставник
Душан Миловановић – предметни наставник
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12.

Тим за
финансијску
писменост

1. Милан Ракас – наставник технике и технологије,

13.

Tим за заштиту
од
дискриминације
и понашања
којим се вређа
углед, част и
достојанство
личности

1. Наталија Матић, директор школе
2. Немања Ракић, секретар школе
3. Наташа Духанај, педагог школе
4. Горица Клисура, психолог школе
5. Весна Вујичић, помоћник директора школе

2. Љубица Вучић – настваник физике
3. Наташа Марковић- учитељ разредне наставе
4. Наташа Духанај, педагог школе

Педагошки колегијум школе чине: председници стручних већа, стручног актива и
представник стручних сарадника, а радом руководи директор школе.
Стручно веће за развој школског програма чине руководиоци стручних већа са
стручним сарадницима, а именује га Наставничко веће.

Београд, 13.09. 2019.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Наталија Матић
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