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I

Увод

Полазне основе рада ( Закон о основној школи и важећи подзаконски акти)
Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе на
преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост планираних задатака и
педагошких активности.
Годишњи план обухвата целокупну делатност школе која је заснована:



















Законом о основама система образовања и васпитања(Сл.гласник РС бр. 88/2017)
Закон о основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС бр. 101/2017)
Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2009; 52/2011, 55/2013;
13/2015, 68/2015; 62/2016;)
Законом о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС
бр. 52/2011, 55/2013);
Правилнико ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној
школи (Сл.гласник РС, бр.68/2018)
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (СЛ.гласник РС бр.88/17 и
27/18)
Правилником о школском календару основне школе за школску 20010/11.годину;
Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи у оквиру 40 часовне радне недеље;
Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи (Сл.гласник РС бр.10/04; 11/2012; 15/2013; 10/2016; 11/2016;)
Правилником о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред и наставном
програму за трећи разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС- Просветни гласник
бр.1/05; 15/2006; 2/2008; 2/2010; 7/2010; 3/2011; 7/2011; 1/2013; 11/2014; 11/2016;
Правилником о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други
разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.1/05);
Правилником о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.10/2004; 3/06;15/06; 2/2008; 2/2010; 7/2010; 3/2011;
7/2011; 1/2013; 4/2013; 14/2013; 5/2014; 11/2016;)
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања Службени
гласник РС – Просветни гласник , 3/2006; 15/2006; 2/2008/, 3/2011; 7/2011; 1/2013; 11/2014; 11/2016;
7/2017;
Правилником о наставном плану и програму за пети и шести разред основног образовања и
васпитања (Сл.гласник РС бр.6/06; 5/2008; 3/2011; 1/2013; 5/2014; 11/2016; 8/2017);
Правилником о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и
васпитања (Сл.гласник РС бр.9/06);
Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр.6/2007; 2/2010;
7/2010; 3/2011; 1/2013; 4/2013; 1/2016;) 8/2017.
Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и вапитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.6/2007, 8/2017);
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ( Службени
гласник РС – Просветни гласник- 6/2009; 3/2011; 8/2013; 11/2016;)
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Правилником о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр.2/2010);
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника (Сл.гласник РС, бр.13/2011 и бр.31/2011, 3/2017);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делетност
основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју ( Сл.гласник.РС.
бр.73/2016);
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС, бр.74/2011);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност
основног образовања и васпитања;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за
школску 2016/2017.године;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за
школску 2017/2018.године;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за
школску 2018/2019.године;
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II

Услови рада

1.Материјално-технички и просторни услови рада
Просторни услови школе су задовољавајући и омогућавају функционалну организацију рада по
специјализованим учионицама у разредној и предметној настави. Школа има задовољавајућу естетску
обликованост и здравствено-хигијенску уређеност.
Током 2006. и 2007. године на објекту су извршени обимни грађевински радови (кров, прозори,
врата, подови, мокри чворови, фискултурна сала, купљене су клупе и столице за ученике у свим
учионицама).
У 2008. години купљени су клима уређаји у рачуноводству, кабинету информатике, целодневној
настави, прод. боравку и зборници. Постављене су подне плочице испред и у свлачионицама
фискултурне сале. Окречено је приземље школе (средства града). Направљене су полице за библиотеку и
рачуноводство. Набављена је опрема за наставу математике. Купљена су 2 касетофона, 5 магнетних
табли за учионице, окречено 5 учионица на 1. спрату. Изграђен је део школске ограде са бочне стране.
У 2009. години средствима града опремљен је кабинет за наставу техничког и информатичког
образовања, чиме се са 10% наставних средстава повећало на 60%. Окречено је 5 учионица на 2. спрату.
Купљена је машина за прање веша.
Током 2010. године средствима Скупштине Општине Стари град, промењен је кров на малој сали
и великој фискултурној сали. Такође обе сале су окречене. У фискултурној сали извршено је хобловање и
лакирање паркета и обележен је терен. Вредност радова је износила 5800000 динара. Око школског
дворишта замењена је ограда. Вредност радова је износила 1800000 динара. Коришћењем сопствених
средства у износу од 200000 динара у школској згради су окречени ходници на првом и другом спрату и
две учионице ( за биологију и математику).
У 2011. години у потпуности је опремљен кабинет за информатику и рачунарство од стране
Министарства за просвету и науку. Окречене су четири учионице у целодневној настави, као и део
ходника на првом спрату.
У 2012. години средствима градске општине Стари град асфалтирано је 100м2 школског
дворишта и извршена је комплетна реконструкција школе, као и кречење бочних фасада на школи, као и
део доње фасаде, где је стан домара школе.
Средствима Општине Стари град опремљена је учионица за први разред (I/1 одељење): купљен је
LCD телевизор, видео рекордер и направљен је ормар. Такође је купљено и 70 столица за школску
трпезарију и 40 столица за зборницу, уграђена су два клима уређаја (у кабинетима српског језика и
математике).
Средствима школе окречене су учионице за I разред, затим су уређене 4 учионице и делимично
окречене , окречен је и део кухиње и хола, офарбано 10 радијатора и уграђена PVC столарија у
подрумском делу хола. Такође су уграђени висећи елементи у школској трпезарији и извршена је
репарација столова у зборници и ормара у ходнику. Купљене су завесе за кабинете српског и енглеског
језика, DVD плејер и пројекционо платно и магнетна бела табла за одељење I/2.
У 2013.години средствима Градске општине Стари град постављена је ограда са доње стране
школе у дужини од 120м, поправљен је део ограде изнад кухиње и изнад наставне зборнице, замењени су
олуци на крову школе. Средствима града Београда односно Секретаријата за образовање, дечју и
социјалну заштиту финансирани су ормани у кабинетима: хемија, физике и биологије, као и плоче за
столове за кабинет ТО. Набављен је део опреме за наставу физичког васпитања. Школа је сопственим
средствима купила 20 столица и 10 клупа. Купљен је ТВ за зборницу.
Током летњег распуста окречено је пет учионица и део хола на I спрату. Такође , школа својим
новчаним средствима набавља наставна средства.
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У школској 2014/2015.години купљен је знатан број наставних средстава и дидактичке опреме
(рачунари, пројектори, пројекциона платна,...).
У школској 2015/2016. години купљен купљени су компјутери за канцеларију рачуноводства, као
и за кабинет историје, један видео пројектор за кабинет биологије, три радио касетофона, један глобус,
три ком.зидног платна, механичка штоперица, усисивач, две табле за кошарку, комплет дресова за
фудбал (репрезентација школе), бела магнетна табла, ормар за канцеларију директора и педагога школе,
столови у канцеларијама директора, педагога и рачуноводства, столице за канцеларију директора,
рачуноводство и секретара, перманентна набавка спортских реквизита за наставу физичког васпитања,
посуђе за школску трпезарију.
На основу закључка градоначелника града Београда Синише Малог од 15.марта 2016.године
одобрена су средства ОШ «Браћа Барух» у узносу од 591 хиљада динараза куповину школске опреме.
У јуну и јулу 2016.године окречене су четири учионице и ходник на првом спрату.
У односу на норматив школа је опремљена:
- општим наставним средствима 80%
- посебним наставним средствима 60%
- број школских објеката 1
- укупна површина школског објекта 3860 м2
укупна површина пратећег простора-дворишта, спорт.терени 4.663 м2

Распоред коришћења наставних и других просторија
приземље












фискултурна сала са свлачионицама
радионица ТО са две припреме- учионица бр.2
библиотека
рачуноводство
информатички кабинет- учионица бр.1
зубна амбуланта
кабинет за физику и хемију са припремама- учионица бр.5
кухиња и трпезарија
радионица домара
учионица бр.3
учионица бр.4

први спрат










зборница за наставнике
канцеларија директора
канцеларија секретара
кабинет педагога
мала свечана сала
учионица бр.6
учионица бр.7
учионица бр.8
учионица бр.9
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учионица бр.10
учионица бр.11
учионица бр.12
учионица бр.13

други спрат







учионица бр.1 (математика)
учионица бр.2 (ликовно)
учионица бр.3 (српски)
учионица бр.4 (енглески)
учионица бр.5 (руски)
учионица бр.6 (историја и географија)

-учионица бр.7
-учионица бр.8 (математика)
- учионица бр.9 (биологија)
- учионица бр.10 (страни језици)

Наставна средства
Школа има незадовољавајући број наставних средстава. Током реновирања школе, део
наставних средстава је оштећен, а део отуђен. Починилац није утврђен.
У школској 2010/2011. години у потпуности је опремљен кабинет за информатику новим
рачунарима, укупно 23.
Током школске 2011/2012. године у зависности од материјалних средстава и могућности, а у
складу са нормативом, вршиће се набавка наставних средстава. У школској 2011/2012. години, приоритет
је опремање кабинета за физику и хемију.
У школској 2012/2013.години, школа је сопртвеним средствима обезбедила 20 столица и 10
клупа, купљен је ТВ за зборницу,копир апарат,компјутер за рачуноводство, диапројектор и промењене су
кошаркашке табле и кошеви на спортском терену.
Школске 2013/2014.године опремљени су кабинет физике, хемије и биологије новим великим
ормарима, набављене су две плоче за радне столове за кабинет ТО, клупе са чивилуцима за свлачионицу
у фискултурној сали.
У школској 2014/2015.године купљен је знатан број наставних средстава и дидактичкеопреме:
два рачунара, два пројектора, два пројекциона платна, три касетофона.
У школској 2015/2016.години купљене су 4 канцеларијске столице за канцеларију директора,
једна за рачуноводство, једна за секретара, 50 лопти за наставу физичког васпитања, комплет дресови за
репрезентацију школе, једна бела магнетна табла, један глобус.
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2.Кадровки услови
НАЗИВ
РАДНОГ
МЕСТА
директор
секретар
педагог
библиотекар

СТРУЧНА СПРЕМА
висока

виша

средња

КВ

ПКВ

СВЕГА

1
1
1
1
НАСТАВА

разредна
настава

12

2
предметна настава

српски језик
енглески језик
руски језик
немачки језик
историја/гра
ђанско
васпитање

3
3
1
1
1
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географија

1

математика

2

ликовна
култура

1

музичка
култура

1

физика

1

хемија

1

биологија

1

ТО

2

информатика

1

Физичко
васпитање

1

Православни
катихизис

1

Рачунополагач

1

Благајник

1

1(0.50)
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

домар

1

спремачица
сервирка

8
1
54
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3. Друштвена средина у којој се остварује образовно-васпитни рад школе
Објекти ван школе
1. Дечји културни центар, Дом омладине, Културни центар
2. Позоришта "Бошко Буха", "Душко Радовић", Народно позориште
3. Метеоролошка станица, опсерваторија
4. Институт за педагогошка истраживања
5. Филозофски факултет-Катедра за педагогију, Институт за психологију, Факултет
за специјалну едукацију и рехабилитацију, Филолошки факултет
6. Дом здравља, Институт за ментално здравље
7. Вртићи
8. Основне школе на општини
9. Музеји: Народни музеј, Педагошки музеј, Етнографски музеј, Вуков, Доситејев и
Андрићев музеј, Музеј науке и технике
10. Библиотека "Ђорђе Јовановић", Градска библиотека
11. Амбасаде
12. Завод за издавање уџбеника и наставних средстава
13. ЗОО врт
14. Калемегдан
15. Ботаничка башта
16.Министарство унутрашњих послова (ПУ Стари град)
16. Центар за социјални рад
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III

Организација образовно-васпитног рада школе

1.Бројно стање одељења и ученика
У школској 2018/19.години планира се по разредима следећи број одељења и ученика:
разред
први разред
други разред
трећи разред
четврти разред
пети разред
шести разред
седми разред
осми разред

број одељења
3
3
3
3
3
2
3
2

број ученика
62
71
78
62
62
58
65
54

2.Ритам радног дана школе, динамика током школске године
Школа се отвара у 6 часова, а затвара у 21 час. Од претходне школске године школа ради у једној
(преподневној) смени. Почетак редовне наставе је у 8 часова. Велики одмор је после другог часа траје 20
минута, док су одмори између осталих часова у трајању од 5 минута.
Сви облици образовно- васпитног рада у школи се изводе према утврђеном распореду часова.
Приликом израде распореда часова настојаће се да се утврди равномерна заступљеност предмета у току
дана и радне недеље.
Допунска и додатна настава, слободне активности, одељењске заједнице и часови одељењског
старешине реализоваће се према утврђеном распореду часова по завршетку редовне наставе.Часови
физичког васпитања могу се изводити само у фискултурној сали и на школским теренима у оквиру
школског дворишта.
Пробе школског хора и оркестра одржаваће се по завршетку редовне наставе.
Радно време библиотеке је од 8-14 часова. ПП служба ће свој рад организовати у складу са
потребама ученика и родитеља.
Одељења целодневне наставе наставиће да функционишу као и до сада. За целодневну наставу
предвиђен је следећи ритам радног дана:
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*Пример планираног распореда часова у целодневној настави
Понедељак
Уторак
среда
четвртак
7.00
Јутарњи прихват и слободно време
8.00-8.45
Српски ј.
Српски ј.
Српски ј.
Српски ј.
8.50-9.35
Час учења
Час учења
Час учења
Час учења
Ликовна
9.55-10.40
С.А.
С.А./Ч.О.С.
С.А.
култура
10.45-11.30
С.А.
Свет око нас Грађанско/верска
Енглески
Физичко
Енглески
Физичко
језик
11.35-12.20
васпитање
језик
васпитање
12.30
РУЧАК
13.30-14.15
Математика
Математика
Математика
Математика
14.20-15.05
Час учења
Час учења
Час учења
Час учења
Музичка
15.10-15.55
С.А.
С.А.
С.А.
култура
16.00-16.30
Послеподневни прихват деце и С.В.

8.00-8.45
8.50-9.35
9.55-10.40
10.45-11.30
11.35-12.20
12.30
13.30-14.15
14.20-15.05
15.10-15.55
16.00-16.30

Понедељак
Математика
Час учења
Музичка
култура
Физичко
васпитање
С.А.
Српски ј.
Час учења
Ликовна
култура

По потреби остајати до 17.00
Уторак
среда
Математика
Математика
Час учења
Час учења
Физичко
С.А.
васпитање
Енглески
С.А.
језик
Свет око нас Грађанско/верска
РУЧАК
Српски ј.
Српски ј.
Час учења
Час учења
С.А.

С.А.

петак
Српски ј.
Час учења
Свет око нас
Изборни предмет
Физичко
васпитање
Математика
Час учења
Ч.О.С.

четвртак
Математика
Час учења

петак
Математика
Час учења

С.А.

Ч.О.С.

Енглески
језик
Свет око нас

Физичко
васпитање
Изборни предмет

Српски ј.
Час учења

Српски ј.
Час учења

С.А.

С.А.

Послеподневни прихват деце и С.В.
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енглески језик

5. А.Марковић

7
72

6/2

6/1
8/2

ТиИО

ТиИО

физичко васп.

физичко васп.

руски језик

немачки језик

информатика

прав. катихизис

грађ.васпитање

грађ.васпитање

грађ.васпитање

16. М.Мађаров

17. Р.Живковић

18. Ј.Гајић

19. А.Суботић

20. А.Ђзкановић

21 С.Барбулов

22 С.Дачевић

23 В.Дожић

24 Р.Миљаковић

25 В.Милинчић

25 Б.Перуничић

5/3

8/1

хемија

15. Н.Василијевић

5

5/3

5/3

7/3

5/1

6/1

8/2

5/3

5/3

6/2

5/2

7/1

8/1

5/2

5/2

7/2

6/1

6/1

7/3

5/2

5/2

7/1

8/2

6/1

612

712

7

5/1

5/3

512

713

812

812

6/2

5/1

биологија

14. Д.Аврамовић

7/2

5/2

математика
6/1

6/2

7/2

математика

13. Ј.Лукић

7/3

8/2

12. А.Санковић

8/1

7/2

7/1

физика

6/2

8/1

11. М.Мирковић

6/1

географија
7/1

7/3

историја

8

9. Р.Миљаковић
8/2

7

10. Б.Перуничић

8/1

5/2

6

музичка култура
5/1

5/3

7/2

5

ликовна култура

6/2

5/1

2/3

7/1

5/3

4

8. М.Коматина
6/1

2/1

8/1

5/1

7/3

3

ПОНЕДЕЉАК

7. С.Тодоровић
7/2

2/2

енглески језик

4. Љ.Ћузовић

6. К.Витомировић енглески језик

8/2
7/3

5/2

српски језик

3. В.Милинчић

7/1

српски језик

2. М.Томовић

2
6/2

С 1

Р

српски језик

ПРЕДМЕТ

1. М.Перишић

НАСТАВНИК

7/3

8/1

5/3

6/1

7/2

7/1

5/1

6/2

1

8/2

7/2

5/1

7/1

8/1

6/2

7/3

1/1

6/1

4/1

5/2

5/3

2

5/2

5/3

5/1

8/1

8/1

8/2

7/3

7/1

1/2

6/2

4/2

7/2

6/1

3

5/1

5/2

8/1

8/1

7/3

8/2

5/3

6/2

6/1

1/3

7/2

3/2

7/1

4

6/2

5/3

6/1

6/1

7/1

5/2

8/1

7/3

7/2

5/1

8/2

5

6/2

7/3

6/1

6/1

8/2

8/1

5/2

7/2

7/1

5/1

6

УТОРАК

8/1

7

8/2

7

7

8/2

7

7

7

8/1

6/1

5/1

8/2

5/3

8 1

512

512

7/2

7/1

5/3

6/2

6/1

8/2

8/1

2/1

7/3

2

6/1

6/1

5/2

5/1

5/1

7/3

8/2

7/1

6/2

8/1

5/3

3/3

7/2

3

6/2

6/2

5/3

5/1

5/1

7/2

8/1

7/3

7/1

5/2

2/3

8/2

6/1

4

5/3

6/1

8/2

8/2

5/1

7/2

7/3

7/1

3/1

8/1

5/2

6/2

5

6/1

8/1

7/1

8/2

8/2

5/2

6/2

7/2

5/3

7/3

5/1

6

СРЕДА

812

6/1

6/2

7/3

7

8

7

8

712

5/3

7/3

8/2

5/2

6/1

8/1

6/2

1

7/2

6/2

6/2

8/1

8/2

7/3

5/3

5/1

1/1

5/2

4/2

6/1

2

8/2

6/2

6/2

7/3

5/1

8/1

7/1

6/1

5/3

1/2

7/2

4/1

3

8/1

7/1

5/2

6/1

7/2

6/2

8/2

1/3

5/1

2/2

7/3

4

6/1

7/1

7/1

7/2

5/1

7/3

8/2

6/2

5/2

8/1

5/3

5

6/2

7/1

7/1

8/1

7/2

5/2

8/2

5/3

6

6/2

7/1

8

5/3

7

ЧЕТВРТАК

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. ГОДИНУ
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5/2

7/2

7/2

8/2

6/1

8/1

6/2

7/3

5/3

1

5/3

7/2

7/2

6/2

5/1

7/3

8/2

5/2

3/3

8/1

6/1

2

5/1

6/1

5/3

7/2

6/2

8/1

5/2

8/2

3/1

7/1

7/3

3

7/3

7/3

5/3

8/1

7/1

6/1

7/2

5/2

6/2

3/2

8/2

5/1

4

512

6/2

7/3

7/3

8/2

5/3

7/1

6/1

8/1

7/2

5

812

6/1

6/2

5/1

7/3

7/2

7/1

5/2

6

ПЕТАК

важи од 12.09.2018.г.

7/3

7/1

8

7

8
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3. Распоред часова за школску 2018/2019.годину
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РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 2018/2019. год.
Прво полугодиште
1.недеља

(3-7. септембар)

2. недеља

(10-14.септембар)

3. недеља

(17-21. септембар)

4. недеља

(24-28.септембар)

5. недеља

(1-5. октобар)

6. недеља

(8-12. октобар)

7. недеља

(15-19. октобар)

8. недеља

(22-26. октобар)

9. недеља

(29,30, 31.X и 1,2.XI)

10. недеља

(5-8. новембар)

11. недеља

(13-16.новембар)

12. недеља

(19-23. новембар)

13. недеља

(26-30. новембар)

14. недеља

(3-7. децембар)

15. недеља

(10-14. децембар)

16. недеља

(17-21. децембар)

17. недеља

(24-28. децембар)

18. недеља

(31. децембар)

19. недеља

(9-11. јануар)

20. недеља

(14-18. јануар)

21. недеља

(21-25. јануар)

22. недеља

(28-31. јануар)

Пети разред

математика кв.

српски језик пз.

Шести разред

Седми разред

Осми разред

биологија / хемија

физика

хемија

математика кв. / биологија

математика кв. / биологија

физика

српски језик пз.

српски језик пз./ физика

српски језик пз./ математика кв.

математика пз./ енглески ј. кв

енглески ј. Кв./ немачки ј. Кв.

енглески ј. Кв./ хемија

енглески ј. / хемија

српски језик кв.

математика пз. / српски ј. Кв.

српски језик пз./ немачки ј. Кв.

српски језик пз./ немачки ј. Кв.

математика пз.

математика пз.

немачки језик кв.

физика

математика кв.

математика кв. / биологија

хемија

биологија / физика

математика кв. / физика

хемија

немачки ј. Пз.

немачки ј. Пз.

математика кв./ немачки ј. Кв.

српски језик пз.

енглески ј. Пз.

енглески ј. пз./ биологија/ хемија

енглески ј. Пз.

математика пз./ српски ј. кв

српски језик пз.

српски језик пз.

српски језик пз./ хемија

математика пз. / српски ј. Кв.

математика пз. / српски ј. Кв.

математика пз. / српски ј. Кв.

енглески ј. Пз.

физика
физика

физика
биологија
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4. Календар васпитно образовног рада за школску 2018/2019.годину
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5. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА
ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ
ДРАГОМИР ИВАНОВИЋ, директор и ТИЈАНА КИЋОВИЋ, педагог
ОКТОБАР

Директор
и
педагог школе
обилазе
наставу првог
и
петог
разреда
и
прате
адаптацију
ученика
на
први разред и
пети разред,
као
и
адаптацију
новодошлих
ученика

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР/ФЕБРУАР МАРТ/АПРИЛ

Директор
и
педагог посећују
часове редовне
наставе од 18.разреда и раде
са одељењским
заједницама
петог и шестог
разреда

Директор
посећује наставу
допунске
и
додатне наставе

Директор
И
педагог
школе
посећују
часове
додатне, допунске
наставе и секија

Педагог посећује
часове
редовне
наставе и ЧОС-а и
прати адаптацију
нових
ученика
Директор
и нашој школи
педагог прате и
посећују часове
наставника
приправника

Дииректор
и
педагог посећују
часове
редовне
наставе

(током године)

6. Подела одељења на наставнике и одељењске старешине

Млађи разреди
разред/
одељење
1/1

одељењски старешина
Слободан Банковић

1/2

Александра Мићић / Софија Маркуц

1 /3
2/1

Јелена Родић / Гордана Станковић
Милка Обрадовић/Милена Пријовић
20

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3

Биљана Душтинац/Љиљана Гребовић
Милан Рајић
Александра Солдатовић
Јелена Лазић
Предраг Кнежевић
Маја Новковић
Кристина Јанчевић
Радмила Савић

Старији разреди
разред/
одељење
5/ 1
5/2
5/3
6/ 1
6/ 2
7/1
7/2
7/3
8/1
8/2

Одељењски старешина
Драгана Аврамовић
Јасмина Лукић
Сања Барбулов
Радисав Живковић
Радица Миљаковић
Милица Томовић
Александра Санковић
Љиљана Ћузовић
Милан Мађаров
Јасмина Гајић

Руководиоци Одељенских већа:
Руководиоци Одељењских већа млађих разреда
први разред
Јелена Родић
други разред
Милка Обрадовић
трећи разред
Јелена Лазић
четврти разред
Кристина Јанчевић
Координатори Одељењских већа старијих разреда:
пети разред
Сања Барбулов
шести разред
Радисав Живковић
21
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седми разред
осми разред

Љиљана Ћузовић
Јасмина Гајић

Руководиоци Стручних већа:
Стручно веће за разредну наставу

Слободан Банковић

Стручно веће наставника страних језика

Сања Барбулов

Стручно веће из области природних наука и
математике
Стручно веће хуманистичких наука и
уметности и спорта

Јасмина Лукић
Радица Миљаковић
Аврамовић

7. Подела предмета и одељења на наставнике

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК
Јасмина Лукић

Математика
Српски
језик

Aлександра
Санковић
Весна
Милинчић

ОДЕЉЕЊА

БР.ЧАСОВА

51,2,3 -8/1,2

20 -110%

61,2- 71,2,3

20 – 100%

81,2

8 – 45 %
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Физичко васпитање
Техничко и
информатичко
образовање

Енглески језик

Билогија
Историја

Грађанско васпитање

Географија
Грађанско васпитање
Физика

Милица
Томовић
Милица
Перишић

51,2 - 71,2
53 - 61,2- 73

18 – 100%
17 – 95%

Јасмина Гајић

51,2,3-72,3-81,2

21 – 105%

Александар
Суботић

61,2-71

Милан Мађаров 51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2
Радисав
51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2
Живковић
Љиљана
21,2,3-31,2,3-41,2,3-73
Ћузовић

9 – 45%
20 - 100%
20 - 100%
20 – 100%

Александра
Марковић

51,2,3-61,2-71,2-81,2

18 -100%

Катарина
Витомировић

11,2,3

6 – 30%

Драгана
Аврамовић
Радица
МиљаковићАврамовић
Радица
МиљаковићАврамовић
Бојана
Перуничић
Бојана
Перуничић
Милица
Мирковић

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2

20 – 100%

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2
17 –85%
4 часа
20%

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2
2 часа

17 – 85%
10%

61,2- 71,2,3 – 81,2

14 – 70%

Нина
Василијевић

71,2,3 – 81,2

10 – 50%

Руски језик

Ана Ђукановић

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2 (4 групе)

8 – 45%

Немачки
језик

Сања Барбулов

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2

18 -100%

Сања Дачевић

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2 (7 часова+3
групе)

10 - 50%

Хемија

Информатика
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Ликовна култура

Слободанка
Тодоровић

цртање,сликање,вајање

Слободанка
Тодоровић

Музичка култура
Хор и оркестар
Православни
катихизис

Милица
Коматина

51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2
2 групе
51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2

Милица
Коматина

2 групе

Веселинка
Дожић

11,2,3- 21,2,3-31,2,3-41,2,3
51,2,3 – 61,2- 71,2,3 – 81,2

13 – 65 %
2-10%
13 -65%
2-10%
13 – 65%

8. Oстала задужења наставника

Пријатељи деце- Милена Пријовић
Црвени крст- Драгана Аврамовић
Клуб УН- Бојана Перуничић
Шаховска секција- Радисав Живковић
Одбор за културну делатност школе- Драгомир Ивановић- директор,Тијана Кићовић-педагог, Милица
Томовић, Весна Милинчић, Милица Перишић, Милица Анђелковић Коматина, Маја Новковић, Ана
Ђукановић и Милан Мађаров. Координатор - Милица Томовић
Комисија за еколошки и естетски изглед школе – Маја Новковић, Виолета Рајић, Загорка Кубуровић и
Јелена Родић. Координатор Маја Новковић.
Тим за заштиту деце-ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Драгомир
Ивановић- директор,Тијана Кићовић-педагог, Јасмина Лукић, Љиљана Ћузовић, Александра Марковић,
Кристина Јанчевић, Радисав Живковић, школски полицајац Александар Васковић и представник Савета
родитеља Снежана Ђурковић, Координатор – Јасмина Лукић.
Стручни тим за инклузивно образовање: Драгомир Ивановић - директор,Тијана Кићовић - педагог,
Драгана Аврамовић, Милка Обрадовић, Слободанка Тодоровић, Радмила Савић и Предраг Кнежевић.
Координатор: Тијана Кићовић.
Стручни актив за развој школског програма шк. 2018/2019. године: сви руководиоци стручних већа,
педагог и директор
Стручни актив за развојно планирање: Драгомир Ивановић- директор,Тијана Кићовић-педагог, Радица
М.Аврамовић, секретар Бојана Главина, Сања Дачевић, Весна Милинчић, Милан Рајић.
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Школски тим за маркетинг: Драгомир Ивановић- директор, Тијана Кићовић-педагог, Александра
Мићић, Слободан Банковић, Милан Мађаров. Координатор: Александра Мићић.
Стручни тим за самовредновање: Драгомир Ивановић- директор, Тијана Кићовић-педагог, Биљана
Душтинац, Јелена Родић, Љиљана Ћузовић, Алексаандра Санковић, Милица Перишић, Координатор
Милица Мирковић.
Комисија за праћење остварености Годишњег плана рада школе:
директор,Тијана Кићовић-педагог, и руководиоци струћних и одељењских већа.

Драгомир

Ивановић-

Распоред часова-Милица Мирковић
Записничар Наставничког већа- Александра Мицић
Комисија за израду Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
Директор
Педагог
Руководиоци стручних већа
Руководиоци одељењских већа
Координатор: Директор школе
Комисија за израду Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.
годину
Директор
Педагог
Руководиоци стручних већа
Руководиоци одељењских већа
Координатор: школски педагог
Стратешка група за Водич одрживости пројекта „Тролист“ : Драгомир Ивановић, Тијана Кићовић,
Радица М.Аврамовић, Милка Обрадовић и Слободан Банковић
Координатор: Тијана Кићовић
Комисија за екскурзије и наставу у природи: Драгомир Ивановић, Радица М.Аврамовић, Бојана

Перуничић, Предраг Кнежевић и Биљана Душтинац. Координатор Радица Миљаковић Аврамовић
Комисија за отпис школског намештаја и неупотребљивих наставних средстава: Милан Мађаров,
Драган Филиповић-домар и Гордана Станковић.
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Драгомир Ивановић- директор,Тијана Кићовићпедагог, Радица М.Аврамовић , Милица Томовић, Милица Мирковић, Слободан Банковић, Љиљана
Ћузовић. Координатор: директор школе.

Тим за праћење стручног усавршааваањ унутар установе: Драгомир Ивановић – директор, Тијан
Кићовић-педагог, Милена Пријовић, Јелена Лазић и Сња Борбулов
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Тим за развој међупредметних копетенција и предузетништва: Драгомир Ивановић- директор,Тијана
Кићовић-педагог, Радисав Живковић, Милан Мађаров, Милица Перишић, Александра Санковић, Бојана
Перуничић. Координатор: Радисав Живковић.
Тим за професионални развој: Драгомир Ивановић- директор,Тијана Кићовић-педагог, Сања
Барбулов, Љиљана Гребовић, Весна Милинчић, Александра Солдатовић.
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Ликовна
ккултура
географија
Биологија
Историја
Физика
ТО
ТО
Хемија
Руски јез
немачки језик
информатика
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање

дежурство.

Остали послови

УКУПНО

17

-

-

1

2

1

1

11

1

1

1

1

1

-

38

18

-

-

1

2

1

1

12

1

0,5

6

1
0,5

1
0,5

1
0,5

1
0,5

0,5

40

0,5

1
0,5

Спорт.
активноти
Припрема и уч.
На такм.

Стр.усавр

75
75
95
100
100
70
100
100
50
45
100
50
100
45

Рад у стр.орг.

Музичка култура

математика

Вођ.шк.евид.

100

српски језик
/грађанско вас
математика

7/1

Сарадња са род.

енглески језик

српски језик

Слоб. и култ.
акт.
Одељ.заједн. и
дкр
Припр зс рсд са
и без п.зад.

енглески језик

95
100
50
100
100
100

Доп. И дод. рад

српски језик

Хор и оркестар

1.Милица
1
Перишић
.2
2.Милица
Томовић
.
3. Весна
Милинчић
4. Јасмина
4
Лукић
.
5. 5
Александра
Санковић
.
6. 6
Александра
Марковић
.
7.Љиљана
7
Ћузовић
.
8. 8
Милица
A.Коматина
.
9.
1
Слободанка Тодоровић
01
10.
Бојана
Перуничић
Тодоровић
1
11.
1
Драгана
Аврамовић
ТодТодоровићТодоров
2
12. 1 М.Аврамовић
Радица
ић
31
13.
Милица
Мирковић
4
14.Милан
1
Мађаров
5
15.
1
Радисав
Живковић
6
16.
1 Василијевић
Нина
71 Ђукановић
17.Ана
81
18.Сања
Барбулов
92
19. Сања
Дачевић
02
20. Јасмина
Гајић
1
21. 2
Александар
Суботић
2

Ред. настава

Име и презиме

%

Р.бр

Предмет

Одеље.стареш

9. Структура рада наставника у оквиру 40-часовне радне недеље у школској 2018/2019. Години

9

20

5/2

18

-

-

1

2

1

1

12

1

1

1

1

1

-

40

7/2

18

-

-

1

2

1

1

12

1

1

1

1

1

-

40

18

-

-

1

2

1

12

1

1

1

1

1

1

40

18

-

-

1

2

1

1

12

1

1

1

1

1

-

40

13

2

-

1

1

1

-

7

1

1

1

1

1

2

32

15

-

-

1

2

1

-

9

1

1

1

1

1

1

32

19

-

-

1

2

-

-

10

1

1

1

1

2

-

38

5/1

20

-

-

1

2

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

7/2

20

-

-

1

2

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

14

-

-

1

2

-

-

7

1

1

1

1

1

2

32

8/1

20

-

-

1

2

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

6/1

20

-

-

1

2

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

-

10

-

-

1

-

-

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

20

-

8

-

-

1

0,5

-

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

18

5/3

18

-

-

0,5
0,5
5
1

2

1

1

12

1

1

1

1

1

-

10

-

-

0,5

1

0,5

-

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

20

8/2

20

-

2

1

-

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

-

9

-

1

0,5

-

-

-

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

18

7/3

40

27
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22.
2
Прав. катихизам
13
0,5
1
0,5
6
0,5
0,5
1
1
1
Веселинка
Дожић
65
3
Напомена: Грађанско васпитање предају наставници: Радица Миљаковић Аврамовић (4), Бојана Перуничић (2) и Весна Милинчић (1)

1

26

28

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

10

Маја Новковић

11

Кристина Јанчевић

12

Радмила Савић

100

1/1

21

-

-

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

100

1/2

21

-

-

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

Грађ.васп./
Пројектна настава

100

1/3

21

-

-

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

Грађ.васп./ Чувари
природе

100

2/1

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

Грађ.васп./
Чувари природе

100

2/2

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

100

2/3

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

100

3/1

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

100

3/2

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

100

3/3

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

100

4/1

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

-

40

100

4/2

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

100

4/3

22

-

-

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

Предмет

Грађ.васп./
Пројектна настава
Грађ.васп./
Пројектна настава

Грађ.васп/ Чувари
природе
Грађ.васп./ чувари
природе
Грађ.васп./ чувари
природе
Грађ.васп./ чувари
природе
Грађ.васп./ чувари
природе
Грађ.васп./ чувари
природе
Грађ.васп./ чувари
природе

Спорт.
активноти
Припрема и уч.
На такм.

УКУПНО

Предраг Кнежевић

Остали послови

9

дежурство.

Јелена Лазић

Стр.усавр

8

Рад у стр.орг.

Александра Солдатовић

Вођ.шк.евид.

7

Гребовић

Сарадња са род.

Милан Рајић

4

Слоб. и култ.
Акт.
Одељ.заједн. и
дкр
Припр зс рсд са
и без п.зад.

6

3

Доп. И дод. рад

5

Александра Мићић /
Софија Маркуц
Јелена Родић / Гордана
Станковић
Милка
Обрадовић/Милена
Томић
Биљана
Душтинац/Љиљана

2.

Хор

Слободан Банковић

Ред. настава

1.

Одеље.стареш

Име и презиме

%

Р.бр

10. Структура рада професора разредне наставе у оквиру 40-часовне радне недеље у школској 2018/2019. години

29

Р.бр

1.

2.
Име и презиме

Тијана
Кићовић

Весна
Милинчић
Предмет

Педагог

Рад са наставницима
Рад са ученицима

Рад са родитељима
Рад са директором,
стр.сарадницима,
пед.асистентом и
пратиоцем ученика

4
8
8
3
1

Рад са ученицима
Информисање чланова
библ. О новим књигама,
листовима и часописима
Сарадња и сав.рад са
родитељима
Учешће у план.иреал.култ.
и јавне дел.ђк библиотеке

2
2
8
4
1
1

Рад у стручним
органима и тимовима
Сарадња са
надлежним
установама ...
Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно усавршавање
УКУПНО

1
1
12
40

Вођење пед.документације

/

УКУПНО

Учешће у раду стручних
орг.школе, сар.са стр.инст.
и стручно усавршавање

Праћење и вредновање
образовно васпитног
рада

50
2

Инстр.-пед.рад и
унапр.васп. обр.рада

Библиотекар

Планирање и
програмирање обр васп.рада

100

Учешће у прогр.,
орг.ипраћењу
васп.обр.рада у сар.са
дир.и другим учесницима

%

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

11. Структура рада стручних сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље у школској 2018/2019. Години

1
/
20

1

30

12. План екскурзија и наставе у природи у школској 2018/2019. Години
ОСНОВНИ ЗАДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА РЕАЛИЗОВАТИ ЗА ВРЕМЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И
НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ПЕДАГОШКИ:
Развијање и проширивање другарства, упознавање средине, живот и рад људи те средине,
развијање радних, културних и хигијенских навика, креативно коришћење слободног времена, развијање
способности опажања и закључивања, развијања естетских осећања и очување животне средине.
ОБРАЗОВНИ:
Проширивање стеченог знања, стицање сазнајних могућности за средину у којој се налазе, упознавање
домовине у целини, упознавање флоре и фауне средине у којој се налазе.
ЗДРАВСТВЕНИ:
Стицање физичке кондиције, пливање, пешачење, планинарење, скијање, бављење свим видовима спорта,
боравак на чистом ваздуху и сунцу.
СОЦИЈАЛНИ:
Стицање културних и хигијенских навика, учење реда, рада, формирање правилних ставова према
друштву и друштвеној средини, учлањивање у живот и рад колектива, упознавање правила и навика
заједничког живота, рада и солидарности.
Екскурзијa ће се реализовати према Правилнику о програму екскурзија, објављеном у "Просветном
гласнику", бр. 1.од 22.1.2009. године, а излети, зимовања,летовања, настава у природи и камповањапрема
Правилнику
о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у
природи(„Службени гласник“ РС,број 52/95), а према најповољнијим понудама (цена, конфорност
аутобуса, услови смештаја, превентивна и здравствена заштита ученика). Комисију за избор најповољније
понуде формира директор према поменутом правилнику. Дестинације су утврђене на Наставничком већу.

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Разред
I и II разред
1 дан са ручком
III и IV разред
1 дан са ручком

Дестинација

Београд, Сремска Митровица-Пећинци (Музеј хлеба) са рекреативним
садржајем,Засавица, Баеоград
Београд, Фрушкогорски манастири( најмање два), Нови Сад,
Петроварадин, обилазал Сремских Карловаца, Стражилово, Београд

Време
реализације
септембар
октобар
2018.
септембар
октобар
2018.

V и VI разред
1 дан са ручком

Београд, Лозница, Манастир Троноша, Тршић, Текериш, Београд

септембар
октобар
2018.

VII и VIII
разред
2 дана

Београд, Куршумлија, Пролом Бања, Ђавоља Варош,Ниш (Нишка
тврђава, Медијана, Чегар, Ћеле кула), Београд

септембар
октобар
2018.

Настава у природи:

1. Златибор-Одмаралиште Голија

Време
реализације
мај, јун
2019.год.

2. Бања Врујци-Хотел Врујци

мај, јун
2019.год.

3. Копаоник (Брзеће) – Хотел Јунион

мај, јун
2019.год.

4. Гоч-Дечије одмаралиште Гочко

мај, јун
2019.год.

5. Гуча-Хотел Нордик

мај, јун
2019.год.

Дестинација

32
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13. План основног образовања и васпитања од 1. до 8. разреда
Наставни план за први разред
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Редни
број
1.
2.

Редни
број
1.

А.Обавезни наставни предмети
Српски језик
Математика
Енглески језик
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
УКУПНО
Б.Изборни наставни предмети
Православни катихизис
/Грађанско васпитање
Пројектна настава
УКУПНО Б
УКУПНО А+Б
В.Факултативна настава
Слободне активности-културне
активности
УКУПНО Б
УКУПНО А+Б+В

Недељни фонд

Годишњи фонд

5
5
2
2
1
1
3
19

180
72
72
72
36
36
108
684

Недељни фонд

Годишњи фонд

1

36

1
2
21

36
72
756

Недељни фонд

Годишњи фонд

1-2

72

2
23

72
864

Наставни план за други разред
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Редни
број
1.

А.Обавезни наставни предмети

Недељни фонд

Годишњи фонд

5
5
2
2
2
1
3
20

180
180
72
72
72
36
108
720

Б.Изборни наставни предмети

Недељни фонд

Годишњи фонд

Православни катихизис /Грађанско
васпитање

1

36

Српски језик
Математика
Енглески језик
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
УКУПНО

33
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2.

Редни
број
1.

Чувари природе/нар.традиција/руке
у тесту
УКУПНО Б
УКУПНО А+Б

1

36

2
22

72
792

В.Факултативна настава

Недељни фонд

Годишњи фонд

Слободне активности-културне
активности
УКУПНО Б
УКУПНО А+Б+В

1-2

72

2
23

72
864

Наставни план за трећи разред
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Редни
број
1.
2.

А.Обавезни наставни предмети

Недељни фонд

Годишњи фонд

Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
УКУПНО

5
2
5
2
1
2
3
20

180
72
180
72
36
72
108
720

Б.Изборни наставни предмети

Недељни фонд

Годишњи фонд

Православни катихизис
(Грађанско васпитање)
Чувари природе/Народна
традиција/Руке у тесту
УКУПНО Б
УКУПНО А+Б

1

36

1

36

2
22

72
792

Наставни план за четврти разред
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

А.Обавезни наставни предмети

Недељни фонд

Годишњи фонд

Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
УКУПНО

5
2
5
2
1
2
3
20

180
72
180
72
36
72
108
720
34

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Редни
број
1.
2.

Редни
број
1.

Б.Изборни наставни предмети

Недељни фонд

Годишњи фонд

Православни катихизис
/Грађанско васпитање
Чувари природе/Народна
традиција/Руке у тесту
УКУПНО Б
УКУПНО А+Б

1

36

1

36

2
22

72
792

Недељни фонд

Годишњи фонд

1

36

23

828

В.Факултативна део шклског
програма
Наука у природи-експерименти
УКУПНО А+Б+В

Наставни план за пети разред
ПЕТИ РАЗРЕД
А. ОБАВЕЗНИ
Р.бр.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
нед.
год.
1.
Српски језик
5
180
2.
Енглески језик
2
72
3.
Ликовна култура
2
72
4.
Музичка култура
2
72
5.
Историја
1
36
6.
Географија
1
36
7.
Математика
4
144
8.
Биологија
2
72
9.
Техника и технологија
2
72
10.
Информатика
1
36
11.
Физичко и здравствено
2
72+ 543
васпитање
УКУПНО:А
24-27*
918-1026*
Р.бр.
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Православни
1
36
катихизис/Грађанско вас.
Страни језик
2
72
2.
(Руски/Немачки)
Матерњи језик/говор са
2
72
3.
елементима националне
култура
УКУПНО: Б
3-5*
108-180*
УКУПНО: А+Б
27- 30*
1026-1134*
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Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
ПЕТИ
ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАЗРЕД
Р.бр.
РАДА
нед.
год.
1.
Редовна настава
27-30*
1026-1134*
2.
Допунска настава
1
36
3.
Слободне наставне активности
1
36
4.
Додатни рад
1
36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА

Р.бр.

Час одељењског старешине
Ванаставне активности
Излет

1.
2.
3.

ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
1
36
До 2 дана годишње

Наставни план за шести разред
ШЕСТИ РАЗРЕД
А. ОБАВЕЗНИ
Р.бр.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
нед.
год.
1.
Српски језик
4
144
2.
Енглески језик
2
72
3.
Ликовна култура
1
36
4.
Музичка култура
1
36
5.
Историја
2
72
6.
Географија
2
72
7.
Физика
2
72
8.
Математика
4
144
9.
Биологија
2
72
10.
Техника и технологија
2
72
11.
Информатика
1
36
12.
Физичко васпитање
2
72
УКУПНО:А
25
900
Р.бр.
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Православни
1
36
катихизис/Грађанско вас.
2.

Страни језик
(Руски/Немачки)
Физичко васпитање (спорт )

3.
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б

2

72

1
4
28

36
144
1008
36
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Р.бр.

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Цртање ,сликање и вајање
Шах
Хор и оркестар
Свакодневни живот у прош.

1.
2.
3.
4.
УКУПНО: В
УКУПНО: А+Б+В

1
1
1
1
1
29

36
36
36
36
36
1044

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
ШЕСТИ
ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАЗРЕД
Р.бр.
РАДА
нед.
год.
5.
Редовна настава
29
1044
6.
Допунска настава
1
36
7.
Додатни рад
1
36

Р.бр.
1.
2.
3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
Друштвене , техничке , спортске и културне
актив.
Излет

ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
1-2
36-72
1 + 1 дан

Наставни план за седми разред
СЕДМИ РАЗРЕД
А. ОБАВЕЗНИ
Р.бр.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
нед.
год.
1.
Српски језик
4
144
2.
Енглески језик
2
72
3.
Ликовна култура
1
36
4.
Музичка култура
1
36
5.
Историја
2
72
6.
Географија
2
72
7.
Физика
2
72
8.
Математика
4
144
9.
Биологија
2
72
10.
Хемија
2
72
11.
ТИО
2
72
12.
Физичко васпитање
2
72
УКУПНО:А
26
936
Р.бр.
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
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Православни
катихизис/Грађанско вас.
2.
Страни језик
(Руски/Немачки)
3.
Физичко васпитање ( спорт)
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б
Р.бр.
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1.
Цртање ,сликање и вајање
2.
Информатика и рачунарство
3.
Шах
4.
Хор и оркестар
5.
Свакодневни живот у прош.
УКУПНО: В
УКУПНО: А+Б+В
1.

1

36

2

72

1
4
30

36
144
1080

1
1
1
1
1
1
31

36
36
36
36
36
36
1116

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
СЕДМИ
ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАЗРЕД
Р.бр.
РАДА
нед.
год.
8.
Редовна настава
31
1116
9.
Допунска настава
1
36
10.
Додатни рад
1
36
СЕДМИ
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –
РАЗРЕД
Р.бр.
ВАСПИТНОГ РАДА
нед.
год.
1.
Час одељењског старешине
1
36
2.
Друштвене , техничке , спортске и културне
1-2
36-72
актив.
3.
Екскурзија
2 дана

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наставни план за осми разред
ОСМИ РАЗРЕД
А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
нед.
год.
Српски језик
4
136
Енглески језик
2
68
Ликовна култура
1
34
Музичка култура
1
34
Историја
2
68
Географија
2
68
Физика
2
68
Математика
4
136
Биологија
2
68
Хемија
2
68
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11.
12.

ТИО
Физичко васпитање

УКУПНО:А
Р.бр.
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Православни
катихизис/Грађанско вас.
2.
Страни језик
(Руски/Немачки)
3.
Физичко васпитање (спорт)
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б
Р.бр.
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1.
Цртање ,сликање и вајање
2.
Информатика и рачунарство
3.
Шах
4.
Хор и оркестар
5.
Свакодневни живот у прош.
УКУПНО: В
УКУПНО: А+Б+В

2
2

68
68

26

884

1

34

2

68

1
4
30

34
136
1020

1
1
1
1
1
1
31

34
34
34
34
36
34
1054

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
ОСМИ
ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАЗРЕД
Р.бр.
РАДА
нед.
год.
1.
Редовна настава
31
1054
2.
Допунска настава
1
34
3.
Додатни рад
1
34

Р.бр.
1.
2.
3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
Друштвене , техничке , спортске и културне
актив.
Екскурзија

нед.
1
1-2

34-68

3 дана
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IV

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УПРАВЕ

1.Програм рада Школског одбора
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА

Усвајање Годишњег плана рада Школе за шк.2018-2019. Чланови ШО
годину
Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Чланови ШО
школе за шк.2017-2018.год.
Усвајање Извештаја о раду директора школе за шк. 2017- Чланови ШО
2018.год
IX

X

XI

XII/I

II/III

IV/V
VI

Разматрање кадровске проблематике
Актуелна питања
Разматрање излета, екскурзија
Давање сагласности директору школе за склапање
пословних уговора

Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО

Стручно усавршавање у школској 2018/2019.години

Чланови ШО

Издавање школског простора
Разматрање приоритета у извођењу радова у Школи или
куповини наставних средстава
Актуелна питања
Безбедност ученика
Актуелна питања
Разматрање начина прославе шк.славе Св.Саве и
одобравање средстава за реализацију
Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе и
директора школе

Чланови ШО
Чланови ШО

Разматрање финансијског пословања Школе и завршног
рачуна за 2018.год.
Разматрање и усвајање извештаја Комисије о попису
инвентара за 2018.год.
Разматрање и одобравање средстава за потребе такмичења
ученика
Актуелна питања
Разматрање реализованих активности у оквиру школског
развојног плана
Разматрање остварености програма за крај наставног
периода шк.2018/19.године

Чланови ШО

Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО

Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО
Чланови ШО

* Школски одбор ће разматрати и друга питања која су од интереса за рад школе
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2. Програм и план рада директора школе
Директор школе: Драгомир Ивановић
Програмски задаци директора школе:
Програм и план директора школе узима у обзир функције које директор обавља у школи и
структуру послова. Неки од тих послова су стални, а многи су повремени и одвијају се по месецима у току
године.
Програм рада директора школе (стални послови у току седмице и месеца)















увид у дневну, недељну и месечну организацију рада школе
увид у рад стручних сарадника: педагога, секретара, библиотекара, радника у финансијској служби
пријем странака, родитеља и гостију
увид у оперативне планове и дневнике рада
праћење редовне наставе ( 5 наставника) месечно
праћење додатне, допунске наставе и слоб. активности (5 наставника) месечно
дневник рада библиотекара и медијатекара
редовно праћење вођења евиденције дневника и матичних књига
увид у записнике стручних органа школе (у све записнике претходне седнице)
увид у дневно свођење резултата рада наставника и других радника школе
увид у рад техничке службе школе
праћење рада одељенских заједница
увид у документацију преузимања наставних средстава
праћење реализације пројекта „Тролист“

Педагошко-инструктивни рад
 са наставницима (седмично) 2 часа
 посета часовима редовне наставе (седмично) 2 часа
 присуство раду одељенских заједница
 праћење изборних и факултативних предмета
 присуство родитељским састанцима (у 2 одељенске заједнице)
Учешће у раду стручни органа школе
 учешће у раду Наставничког већа, одељенских и Стручних већа и Стручних актива, праћење
програма школског развојног плана, вредновање и самовредновање
 консултације са секретаром, ПП службом и рачуноводством

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Организациони послови везани за почетак
школске године (пријем првака, кадровска
питања, бројно стање ученика, сагледавање
хигијенско-техничке уређености школе итд)
2. Утврђивање и усвајање Годишњег плана рада
школе за школску 2018/19. годину
3. Извештај о раду школе за школску 2017/18.год

НОСИЛАЦ ПОСЛА
ПП
служба,
директор

Наст.веће,

Наст.веће, Школски одбор
педагог
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IX

X

4. Извештај директора школе за школску 2017/18.
5. Преглед педагошке документације (школских
програма, годишњих и месечних планова рада)
6. Припремање података, попуњавање упитника
за информативни преглед школе на почетку
школске године за потребе Министарства
просвете и Градског секретаријата за
образовање
7. Праћење реализације активности Школског развојног
плана за школску 2018/2019.год.
8. Сарадња са родитељима, родитељски
састанци и Савет родитеља
9. Учешће у организовању ђачких екскурзија
10. Набавка нових наставних средстава и
школске опреме, послови везани за радове
на згради и уређење школског простора
1. Посета часовима редовне наставе и осталим
видовима непосредног рада са ученицима у
циљу остваривања увида у реализацију
годишњег плана рада и пружања стручне
помоћи наставницима, разредним
старешинама у решавању тешкоћа на које у
свом раду наилазе

Директор
ПП служба и директор школе

2. Остваривање увида у организацију наставе и
активности у целодневној настави и
продуженом боравку
3. Саветодавни рад са ученицима који имају
тешкоће у учењу и понашању
4. Сарадња са секретаром, рачуноводством, ПП
службом и библиотекаром и праћење рада
ових служби
5. Праћење и подстицање примене Правилника
о безбедности ученика
6. Вредновање и самовредновање школе
4. Очување школске имовине и степен
оштећења
7. Организовање и праћење стручног
усавршавања наставника у школи и ван ње
8. Конципирање нових пројеката на унапређењу
васпитно-образовног рада у школи

Директор

9. Праћење реализације активности
одрживости пројекта „Тролист“

у

Директор, ПП служба

Директор, Тим за ШРП
Директор
Директор
Директор

Директор/пп служба

Директор, ПП служба
Директор

Директор, одељ. стерешине
Директор, наст.веће
Директор
ПП служба
Директор,
служба

наст.веће,

ПП

оквиру
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XI

XII

I-II

1. Превентивни рад са ученицима који имају
неадекватно понашање

Директор, ПП служба

2. Праћење активности у оквиру изборних
предмета на нивоу 1-7. разреда
3. Информације о успеху и владању ученика на
крају 1. клас. периода
4. Посета часовима редовне наставе
5. Праћење часова изборних предмета
6. Увид у рад продуженог боравка и целодневне
наставе
1. Сарадња са наставницима на унапређивању
наставног процеса (организовање међусобних
посета наставника, отворени часови, тимски
рад, саветовања)
2. Припремање и организовање општег пописа у
школи
3. Успех и владање ученика на крају 1.
полугодишта школске 2018/19.године
4. Праћење израде завршног рачуна школе
5. Праћење припрема за обележавање Нове
године и Светосавска академија

Директор, ПП служба

1. Анализа резултата рада школе у 1.
полугодишту школске 2018/19.год
2. Извештај директора школе о праћењу
остваривања плана и програма и Год. плана
рада школе, инструктивно-педагошкои увид и
надзор
3. Реализација Светосавске академије

Директор, наст.веће

4. Анализа рада ученичких организација

Наставничко веће
Директор
Директор
Директор
Директор

Директор
Директор
Директор
Директор и ком. за културне
делатности

Директор

Директор и ком. за културне
делатности
Директор

5. Извештај о ефектима одрживости и развоја пројекта Директор
„Тролист“

III-IV

1. Анализа педагошке документације
2. Праћење учешћа ученика на разним
такмичењима у школи, општини, граду и
Републици
3. Обилазак одељења у којима се јављају
васпитно-дисциплински проблемли
4. Рад на очувању школске имовине
5. Припрема за прославу Дана школе

Директор
Директор, стручна већа

Директор
Директор, сви запослени
Директор и ком. за културне
делатности
43

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

6. Организовање школе у природи

V-VI

7. Учешће у припремама за упис деце у 1. разред
8. Успех и владање на крају 3. клас. периода
9. Посета часовима редовне наставе
10. Употреба уџбеника и приручника у школској
2017/18.години
1. Инструктивно- педагошки рад, посета
часовима редовне наставе
2. Учествовање у изради концепције и
координација послова при изради Год. плана
рада школе за школску 2019/20.год.
3. Успех и владање ученика 8.разреда
4. Припрема за упис ученика 8. разреда у
средње школе, полагање завршног испита
5. Учешће на седницама стручних органа школе
6. Израда плана радова које треба извести у
школи за време летњег распуста
7. Успех и владање ученика на крају 2.
полугодишта школске 2018/19.године

Директор, ком. за наст. у
природи
Директор
Директор, ПП служба
Директор
Директор и наст.веће
Директор
Директор, комисија

Директор
Директор, одељ. старешине
Директор
Директор
стручни органи школе

8. Анализа исвештаја стручних већа стратешког тима о
реализацији о одрживости пројекта „Тролист“

VIII

1. Организовање припремне наставе за поправне
и разредне испите (формирање комисије)
2. Информације о извршеним припремама за
почетак школске 2019/20.године
3. Извештај директора школе о реализацији
плана и Год.плана школе 2018/2019.год.
4. Анализа вредновања и самовредновања

Директор
Директор
Директор
Директор
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3. План рада Савета родитеља
Чланови: 11-Ђурковић Снежана, 12-Милановић Здравко, 13- Лазаревић Наташа, 21-Савић
Љубиша, 22-Тадић Милица, 23-Николић Драгица, 31-Ђорђевић Мирослав, 32-Милојевић Бранко,
33-Петровић Ћук Тијана, 41-Милојевић Ирена, 42-Глигоријевић Даница, 43-Радојевић Марко, 51Недељковић Ниа, 52---------, 53-Кепић Срећко, 61-Сарић Гордана, 62-Васиљевић Драгељевић
Весна, 71-Вулетић Драгана, 72-Стакић Владимир, 73-Пауновић Севић Мирјана, 81-Гаус Иван, 82Лујић Милан
Време реализације

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

ФЕБРУАР
МАРТ

АПРИЛ
МАЈ

Програмски садржај
1. Конституисање Савета и избор председника Савета родитеља
2. Информација о успеху и владању ученика на крају школске
2017/18.године кроз Годишњи извештај о реализацији Годишњег плана
рада школе за школску 2018/2019. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја о екскурзијама у школској
2017/2018.години
4. Безбедност ученика у школи
5. Упознавање Савета родитеља са планираним превентивним и
интервентним активностима програма за заштиту ученика од насиља;
6. Доношење одлуке о извођењу екскурзија и наставе у природи за школску
2018/2019.годину
7. Давање сагласности на осигурање, безбедност, Црвени крст
8. Упознавање са организацијом рада у школи
1. Анализа хигијенско-техничких услова рада школе
2. Информисање о владању и успеху ученика на крају
првог класификационог периода шк. 2018/19.године
3. Информације са родитељских састанака
4. Разматрање о опремљености школе наставним средствима
5. Учешће у прослави Нове године и Дана Светог Саве
1. Информација о Извештају о раду школе на крају првог полугодишта
школске 2018/19.године
2. Извештавање родитеља о реализацији превентивних и интервентних
мера (на крају првог полугодишта)
3. Упознавање чланова Савета родитеља са реализованим активностима
пројекта «Тролист» у првом полугодишту
4. Информације са родитељских састанака
5. Безбедност ученика у школи
6. Иформације о уџбеницима и приручницима који ће се
користити у школској 2019/20.години
1. Информације о успеху и владању ученика на крају
трећег класификационог периода школске 2018/19. године
2. Информације о постигнутим резултатима ученика на
разним такмичењима, похвале и награде
3. Информација о реализованим активностима у оквиру одрживости
пројекта «Тролист»
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4. Дан школе
5. Завршни испит за ученике осмог разреда, матурско вече
1. Информације о успеху ученика 8.разреда на полагању мале матуре и
упису у средње школе
2. Информације о припремљености школе за почетак школске 2019/20.
године

ЈУН

V

ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

1.Програм и план Педагошког колегијума
Време

Садржаји рада

Август



Септембар




Октобар





Новембар





Децембар
Јануар









Фебруар




Реализација

Разматрање Годишњег плана рада школе за текућу школску
годину
Разматрање Школских програма од 1. до 8. разреда(нови
школски програми)
Израда распореда часова допунске и додатне наставе,
распоред контролних и писмених вежби
Тролист и стручно усавршавање наставника
Наставна средства
Анал.и набавка наст.средстава-учила и њихова адекватна
примена
Анализа остваривања Развојног плана школе и тима за
самовредновање;
Васпитни проблеми код појединих ученика и предлог мераизостанци, дисциплина, неуспех у учењу
Усвајање ИОП предложеног од стране ИОП тима (према
потреби)
Праћење рада стручних већа
Разматрање успеха и дисц.ученика на крају 1. полугодишта и
мере за побољшање
Разматрање резултата који су самовредновани
Разматрање сређености педагошке документације
Анализа праћења пед.инстр. увида и надзора и предузимање
мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника
Анализа посећених часова (огледни и угледни)
Праћење имплементације пројекта Тролист у свакодневну
наставну (анализа)

Директор,
рук.стр.већа, пп
служба

Одређивање листе приоритета за набавку наст.средстава
Припремање и орг.такмичења у школи и ван ње (општинско,
градско, републичко), разматрање динамике такм. и успех

Директор,
рук.стр.већа, Пп

чланови
стратешког тима
и ИПИ
Стручна већа

директор
и
стратески тим

Директор,
служба,
колегијум

ПП

46

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Март


Април
Мај








Јун






наших ученика на истим-разматрати рад са талентима
Осмишљавање активности везаних за презентацију школе у
предшк.установама за упис у 1. разред
Извештај стручног тима за инклузивно образовање
Праћење резултата ученика на 3.клас.периоду
Анализа остварености програма стручног усавршавања
Извршити припреме за израду Год.плана рада школе за
шк.2018/19.годину
Сајам ученичких продуката и Дан школе;

служба

Праћење полагања мале матуре и упис ученика у средње
школе
Извештај стручног тима за инклузивно образовање
Пратити припреме за Извештај о раду школе за
шк.2018/19.год.
Предлог мера за наредну годину од стране Тима за
самовредновање
Извештај стратешког тима о реализованим активностима из
плана одрживости пројекта „Тролист“

Пед.колегијум

Стручна
већа,
Ппслужба,
директор

координатор
стратешког тима

2.Програм и план Наставничког већа








Организациона питања: организација рада целе школе, наставе, подела предмета, разредних
старешинства, задужење за руководиоце стручног већа, кабинете, ученичких оганизација,
формирање одељења, смене, годишња задужења наставника, формирање комисија НВ и делокруг
њиховог рада, утврђивање ритма радног дана и друго.
Праћење рада наставника и успеха ученика: анализа успеха ученика на тромесечјима,
полугодишту и крају године, праћење реализације свих програма школе, фонда часова итд.
Мотивација ученика и наставника за успешнији образовно-васпитни рад: програмирање рада
наставника и ученика, организовање и спровођење такмичења ученика, похваљивање и
награђивање ученика, додела признања итд.
Педагошка истраживања у школи и вршење одређених анализа
Праћење остваривања програма стручног, педагошког усавршавања
Праћење унапређења рада школе и даље подстицање.

План рада Наставничког већа
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1.
2.
3.
4.

Утврђивање Годишњег плана рада школе за
школску 2018/19.годину
Извештај о раду школе за школску 2017/18. годину
Извештај директора школе за шк. 2017/18. год.

НОСИЛАЦ ПОСЛА
Директор, ПП служба, рук.стр.већа
ПП служба
Директор
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5. Измена и допуна школског програма за пети разред
(информатика, техника и технологија и физичко и
здравствено васпитање)
6. Доношење одлуке о извођењу екскурзија и
наставе у природи за шк. 2018/19. год.
7. (предлог за Школски одбор и Савет родитеља)
8. Утврђивање распореда одржавања додатне,
9. допунске наставе и слоб. активности и распоред
контролних и писмених вежби
10. Презентација плана активности из тима за заштиту
деце од насиља, злостављања и занемаривања;
1. Облици сарадње школе и породице,
2. друштвене средине
3. Анализа степена опремљености наставним средствима
у школи
4. Извештај о раду Тима за самовредновање за школску
2017/2018. годину и презентација акционог плана Тима
за Самовредновање за школску 2018/2019.годину
5. Програм стручног усавршавања
6. Представљање оперативног плана о реализацији
семинара у оквиру пројекта „тролист“
1.Информације о одржаним родитељским састанцима,
распоред пријема родитељ

X

XI

XII

Диреклтор , педагог, предметни
наставници
Директор, комисија

Руководиоци стручних
одељењских већа

већа

и

координатор Тима
Директор,
ПП
одељ.старешине
Директор

служба,

педагог и координатор Тима

руководиоци стручних већа
педагог и директор школе

,

Одељењске старешине, директор

2.Образлагање улоге стручних већа и огледних часова и директор,руководиоци
интегрисање „Тролиста „ у ваннаставне активности и педагог
сарадња са родитељима
3. Активности школског тима за заштиту ученика
од насиља, злостављања занемаривања (УЗМ)
4.Анализа хигијенско техничких услова школе

Координатор тима

1. Успех ученика на крају првог
класификационог периода и предлагање мера
за побољшање успеха и владања
2. Извештај о превентивним и интервентним
активностима које школа предузима у
спречавању насиља, злостављања и
занемаривања
3.Прилагођеност ученика предметној настави
(приказ истраживања)
5. Очување школске имовине и степен оштећења
1. Успех и владање ученика на крају првог
полугодишта школске 2018/19.године
2. Извештај Тима за самовредновање на крају првог
полугодишта школске 2018/2019.

Одељ.старешине,
служба

струч.већа,

Директор и комисија
Директор,

ПП

ПП служба

ПП служба
Директор
педагог
координатор Тима
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3. Извештај
Тима за заштиту,... на крају првог
полугодишта школске 2018/2019. године
4. Припрема и извођење такмичења (школско,
општинско, градско, Републичко и слично)
5. Анализа рада додатне, допунске наставе и
секција
6. Програм прославе Дана Светог Саве

координатор Тима

7. Припреме за обележавање Нове године

Одељ.старешине,
служба

1. Обележавање Дана Светог Саве
2.Анализа стручног усавршавања
полугодишта

I/II

III

IV

на

крају

Предм.наставници, директор
ПП служба, директор
Директор
Директор,

ПП

Комисија за културну делатност
првог руководиоци стручних већа

1. Анализа успеха и владања ученика у првом
полугодишту школске 2018/2019.год.и предлог мера за
унапређење
2. Извештај о раду школе у првом полугодишту
школске 2018/19. године
3. Извештај директора школе у првом полугодишту
школске 2018/2019.године
4.Извештај о превентивним и интервентним активностима
које школа предузима у спречавању насиља, злостављања и
занемаривања на крају првог полугодишта
5. Извештај стручниг тима за инклузивно образовање
6. Оцена остварености образовних стандарда
7. Анализа реализације активности из ШРП-а у другом
полугодишту школске 2018/2019.године
1. Утврђивање уџбеника и приручника који ће се
употребљавати у школској 2019/20. години
2. Информације о стручном усавршавању
наставника у протеклом периоду
3. Разматрање здравственог стања ученика

ПП служба, директор

4.Припрема за обележавање Дана школе

Комисија за културну делатност

ПП служба
Директор
ПП служба

Координатор тима
Руководиоци стручних већа
директор
Рук. стручних већа
Директор, руков.
стручних већа
школски лекар

1. Припреме за обележавање Дана школе
Комисија за културну делатност
2. Успех и владање ученика на крају 3. класификационог ПП служба, директор
периода школске 2018/19.г. и примена мера за
побољшање успеха
3. Извештај о превентивним и интервентним активностима ПП служба
које школа предузима у спречавању насиља, злостављања и
занемаривања на 3.класификационом периоду школске
2018/2019.г.
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4.
Анализа
активности
ШРП-а
за
2018/2019.годину
5.Анализа активности тима за самовредновање

V

VI

школску директор
координатор

6.Анализа сарадње породице и школе

Директор, пп служба

7. Праћење организације такмичења-школско,
општинско, Републичко

Стручна већа

1. Анализа рада стручних органа и стручних тела
2. Анализа рада Наставничког већа у школској
2018/19. год.
3. Припрема за израду Годишњег плана рада
школе за 2019/20. године (парцијално
усвајање)
4. Анализа постигнућа ученика на такмичењима
у школској 2018/19. години
5. Припреме за полагање завршног испита за ученика 8.
разреда

Директор, стручна већа
Директор
Директор, стручнс и одељењска
већа, педагог
сви наставници
разредне старешине, ПП служба,
директор

6.. Професионална оријентација
Педагог
1. Утврђивање успеха и владања ученика 8.
Одељ.старешине. ПП служба
разреда на крају школске 2018/19 . год.
(награде, дипломе, похвале итд.)
2. Утврђивање успеха и владања ученика на
ПП служба
крају 2. полугодишта школске 2018/19. године
3. Информације о успеху ученика 8. разреда на
ПП служба
полагању мале матуре и упису у средње школе
10. Извештај Школског тима за заштиту ученика
Координатор тима
од насиља, злостављања и занемаривања за школску
2018/2019.годину
5. Извештај Стручног тима за инклузивно
Координатор тима
образовање за школску 2018/2019.годину
6. Анализа рада ученичких организација
координатори
7. Предлог поделе предмета, одељења и осталих
Директор, стручна већа
задужења наставника за школску 2019/20.
годину
8. Утврђивање 40-часовне радне недеље
Директор
наставника и стручних сарадника
9.Анализа реализације активности ШРП-а у школској Координатор тима
2018/2019.години
10.Анализа активности Тима
школску 2018/2019.годину

за

самовредновање

за координатор Тима
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VIII

11.Праћење активности поводом уписа ученика у
средње школе
12.Оцена остварености образовних стандарда

Комисија, директор

1. Информације о припремљености школе за
почетак школске 2019/20. год.
2. Организација поправних и разредних испита и
успех ученика на крају шк. 2018/2019. год
3.Анализа успеха и уписа ученика 8.разреда (Извештај)
4. Глобално и оперативно планирање наставних
и ваннаставних активности
5. Набавка наставних средстава, спремање и
уређење кабинета
6. Израда распореда часова (примедбе и допуне)

Директор

7. Информације о изборним предметима у I, II,
III, IV,V,VI,VII и VIII разреду

Руковод.стр.већа

Директор, одељ.старешине
ПП служба
Директор, ПП служба, рук.стр.већа
Директор, рук.стр.већа
Директор, Милица
Мирковић
Директор и ПП служба

3.План рада стручног већа за разредну наставу
Руководилац: Слободан Банковић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

VIII

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Припремање,планирање и израда планова и програма
васпитно-образовног рада на основу Службеног гласника РС
2. Евидентирање учила у настави и предлози за набавку нових
3. Плана рада Стручног већа млађих разреда за
шк.2018/19.год.-детаљно планирање и усвајање
4. Стручно усавршавање наставника-план
5. Планирање,израда предлога за рекреативну наставудестинације,време реализације и потврђивање маршута за
једнодневне екскурзије ученика од 1.до 4.разреда
6. Израда иницијалних тестова за ученике од 2.до 4.разреда
7. Задужења наставника за 2018/19.годину
8. Израда распореда часова, допунске и додатне наставе и
контролних и писмених вежби;
9. Планирање пројектне наставе за ученике 1.разреда
10. Додатна литература и штампа
11. Избор руководиоца организације „Пријатељи деце“
1. Анкетирање ученика за рад у
секцијама/драмска,литерарна,ликовна,музичка,спортска/

НОСИЛАЦ ПОСЛА

Наставници
разредне
наставе , директор , педагог
и руководилац Стручног
већа

Одељењска већа разреда
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X

2. Активности организације „Пријатељи деце“наше школе у
школској 2018/2019.години – упознавање са календаром
3. Иницијални тест/ученици од 2.до 4.раз./реализација,
анализа
4. Планирање културних активности ученика од 1.до
4.разреда/посете:позоришту,биоскопу,музеју,галери-ји сл.
5. Избор наставних садржаја – безбедност ученика – 4.разред
6. Израда ИОП-а – по потреби
7. Тролист пројекат – активности
1. Прилагођавање ученика 1.разреда на школски живот и рад
2. Избор наставних садржаја који се могу користити за
упознавање ученика са одређеним областима рада и
занимањима
3. Избор наставних садржаја који се могу користити за
превенцију насиља
4. Улога религијског васпитања и грађанског на развијању
хуманих односа
5. Индивидуализација наставе –прилагођавање обима-садржаја
способностима ученика кроз садржаје-допунска,додатна и
ваннаставне активности, ИОП
6. Активности организације „Пријатељи деце“ за овај месец
7. Угледно огледни часови – припрема и реализација ;
8. Дечја недеља – организација
9. Извештај реализације једнодневне екскурзије

1. Припреме и активности за организацију прославе Дана
Св.Саве;

XI/
XII

2. Успех ученика на првом класификационом периоду;
3. Активности око прославе Нове године
4. Извештај о превентивним и интервентним активностима
5.
6.
7.
1.

I

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

II

3.
4.
5.

школске 2018/2019.године
Сарадња ученика 4.разреда са предметним наставницима
Сусрет са песником или писцем
Сарадња породице и школе /Дан отворенешколе/
Календар активности организације „Пријатељи деце“за 1.и
2.месец у 2019.години;
Прослава Дана Св.Саве
Реализација садржаја програма редовне,допунске и додатне
наставе-анализа
Пројектна настава – примена у 1.разреду - извештај
Анализа рада секција: драмске,литерарне,ликовне..
Тролист пројекат – анализа активности
Анализа рада дечје организације „Пријатељи деце“;
Анализа рада Одељењских већа и Стручног већа за прво
полугодиште текућешколске године
ИОП –праћење и анализа
Сајам - пројекти ученика - припрема
Стручни семинари и анализа стручног усавршавања

Коорднатор
„Пријатеља
деце“
Разредни
учитељи,предметни
наставници
Шк.полицајац
Разредни,предметни
наставници
педагог
Одељењске
старешине,ППС,директор
Одељењска већа,предметни
наставници

ИПИ,Стручно
веће,Одељењска већа
Руководилац
„Пријатељи
деце“,ПП служба
Предметни наставници и
одељ.веће 4.разреда

Руководилац
деце“
Стручна већа
педагог

„Пријатељи

Ученици и учитељи
Стручно
веће,Одељењска
већа,ППС
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/преглед/
6. Оцена остварености образовних стандарда на крају
1.полугодишта
7. Предавање од стране педагога школе

III

IV

V

1. Огледни часови и припремање угледних часова
Стручно веће,
2. Сарадња са предметним наставницима за ученике
Учитељи
4.разреда
и
4.разреда као припрема за 5.разред
предметни
наставници
3. Сарадња са ПУ на општини Стари град (припрема за 5.разреда
састанке, посета вртића....)
4. Сарадња породице и школе /Дан отворенешколе/
педагог
5. Разумевање прочитаног текста – упитник и анализа
1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог
периода;
2. Припреме за обележавање Дана школе;
3. Самовредновање наставне праксе;
4. Информисање о Стручном усавшавању у протеклом
периоду;
5. Избор уџбениказа следећу школску годину

Стручно
веће,Одељењска
већа,ППС

1. Час у библиотеци
2. Активности организације „Пријатељи деце“
3. Анкетирање ученика за изборне предмете за шк.2019/2020.
год.
4. Сарадња породице и школе
5. Организација Дана школе и Сајма ученичких продуката
6. Тролист пројекат – анализа активности
7. Такмичења - резултати

Библиотекар
педагог
координатор
педагог

1. Анализа успеха на крају шк.2018/19.год. и оствареног
плана рада-редовне,додатне и допунске наставе,секција,...

2. Извештај о активностима дечје организације „Пријатељи
деце“

3. Извештај о раду Стручног већа млађих разреда на крају
4.
VI

5.
6.
7.
8.
9.

школске године
Програм рада Стручног већа млађих разреда за
шк.2019/2020 .годину
Избор руководиоца Стручног већа млађих разреда за
школску 2019/2020.годину
Извештај о реализацији наставе у природи;
ИОП- анализа
Извештај о реализацији активности уоквиру „Пријатеља
деце“;
Оцена остварености образовних стандарда на крају
школске године

Руководилац стручног већа

Руководиоци одељењских
већа,разредни
Координатор
Стручно веће
Разредни
и
наставници
руководилац

предметни

Руководилац Стручног већа
млађих разреда
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4.Стручна већа по областима
4.1.Стручна већа из области страних језика
Чланови већа:
 Енглески језик: Александра Марковић, Љиљана Ћузовић
 Руски језик: Ана Ђукановић
 Немачки језик: Сања Барбулов
Руководилац: Сања Барбулов
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

VIII / IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Усвајање плана рада Стручног већа страних језика
2. Упознавање са планом и програмом рада у текућој школској години на основу
Службеног Гласника РС
3. Планирање писаних задатака и контролних вежби у сарадњи са осталим Стручним
већима
4. Утврђивање предлога за набавку наставних средстава, дидактичког материјала и
предлози за набавку нових и као и предлози за набавку стручне литературе за
наставнике и ученике
5. Усавршавање професора и одласци на семинаре - активна настава, посете семинарима,
обуке и примена у пракси

6. Усклађивање критеријума оцењивања
7. План / Водич даље имплементације Тролиста (договор и спровођење игре у настави
страних језика)
8. Коришћење медија у настави страног језика
9. Евиденција ученика за додатну, допунску наставу и слободне активности
10. Обележавање Дана европских језика (у оквиру слободних активности)

1.

X

2.
3.
4.
5.

Подизање нивоа културе кроз ваннаставне активности и коришћење ресурса
локалне средине у реализацији свих облика наставе
Реализација огледног часа и припремање угледних часова наставника
Индивидуализација наставе - прилагођавање обима- садржаја
способностима ученика кроз садржаје допунске, додатне настава и ваннаставних
активности и њихова реализација
Корелација у настави свих језика и корелација са другим предметима

6. Коришћење медија у настави страног језика
7.
Анализа рада стручних већа на основу запажања самих чланова већа
8. Пројектна настава
54

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

XI

XII

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

Планирање школских такмичења

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

Припрема за такмичење

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
Реализација огледног часа и припремање угледних часова наставника
Праћење реализације плана и програма
Коришћење медија у настави страног језика
Анализа рада стручних већа страних језика
Пројектна настава
Реализација огледног часа и припремање угледних часова добровољаца

Реализација садржаја програма редовне, допунске и додатне наставе
Договор о школским такмичењима
Анализа коришћења наставних средстава
Коришћење медија у настави страног језика
Анализа рада стручних већа страних језика
Пројектна настава

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта и реализација плана и програма

2.
I/II

III

3.
4.
5.
6.

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

Стручно усавршавање наставника
Анализа нових уџбеника и програма
Школско такмичење и припрема за наредни ниво такмичења из страних језика
Коришћење медија у настави страног језика
Анализа рада стручних већа страних језики

Реализација огледног часа и припремање угледних часова наставника
Извештај са општинских такмичења
Планирање градског такмичења и припрема за наредни ниво такмичења
Анализа корелације градива у настави језика
Резултати градских такмичења
Припрема за обележавање Дана школе
Анализа различитих модела превазилажења проблема при усвајању одрађеног
градива

8. Коришћење медија у настави страног језика

9. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
IV

10. Информација о стручном усавршавању у протеклом периоду
11. Припрема актива за учешће на сајму
12. Пројектна настава
13. Коришћење медија у настави страног језика

V

1. Републичко такмичење
2. Извештај о праћењу напредовања ученика и постигнутим резултатима на
тамичењима
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3. Анализа резултата на такмичењима
4. Коришћење медија у настави страног језика

5. Анализа заједничког учешћа на сајму
1. Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне, додатне и
допунске наставе и предлози за похвале и награде
2.
3.
4.
5.

VI

Подела часова и задужења за наредну школску годину
Припрема за летњи семинар и разматрање могућности организовања стручних екскурзија
Извештај о раду стручног већа за школску 2018/2019. годину
Припрема за израду Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину

6. Избор руководиоца актива Стручног већа за наредну школску годину
7. Израда Плана рада Стручног већа за школску 2018/2019. годину

4.2. Стручна већа из области природних наука и математике
а) Стручно веће наставника математике, физике, техничког и информатичког образовања и
информатике
Чланови Стручног већа: Александра Санковићи
Јасмина Лукић – математика
Милица Мирковић – физика
Радисав Живковић и Милан Мађаров – ТИО
Драгана Аврамовић – биологија
Нина Василијевић - хемија
Сања Дачевић- информатика

Руководилац: Јасмина Лукић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.
VIII
IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Израда и усвајање плана рада Стручног већа
2. Припремање, планирање и израда планова и програма васпитноОбразовног рада на основу Службеног Гласника РС и усаглашавање планова
појединачних предмета у оквиру Стручног већа
3. Сређивање и анализа стања у кабинетима и евидентирање неопходних
наставних средстава и литературе (методички приручници).
4. Планирање писмених и контролних вежби

X

1. Усаглашавање критеријума оцењивања у појединачним дисциплинама
2. Реализација огледног часа
3. Избор наставних садржаја који се могу користити за упознавање ученика са
одређеним областима рада и занимањима – професионална оријентација.
56

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

4. Организација претплате ученика на одабране часописе из области природних
наука
5. Европска недеља програмирања (Europe Code Week)
6. Планирање такмичења из информатике „Дабар“

1. Реализација огледног часа
2. Анализа остварених постигнућа ученика према постојећим стандардима током 1.

XI

3.
4.
5.
6.
7.

класификационог периода.
Анализа индивидуализованог рада и постигнућа и мере за унапређивање.
Планирање припреме ученика 8. разреда за полагање завршног испита.
Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја.
Стручно усавршавање – извештај са реализованих семинара
Реализација такмичења „Дабар“

1. Реализација огледног часа
2. Договор око реализације школских такмичења и избор такмичења на којима ће
учествовати наша школа (Кенгур без граница / Мислиша, Такмичења из
информатике, Архумедесов турнир....)

XII

1. Анализа остварености стандарда на полугодишњим тестовима и на крају 1.
2.

I/II

3.
4.
5.
6.
7.

полугодишта.
Мере за унапређивање рада са ученицима који имају потешкоће у учењу, као и са
ученицима који показују већи степен интересовања и посебан таленат.
Организација и реализација такмичења.
Анализа стручног усавршавања.
Извештај о превентивним и интервентним активностима које школа предузима у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања на крају првог полугодишта
Анализа реализације садржаја програма редовне, допунске, додатне наставе и
секција.
Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2018/2019.године

1. Реализација огледног часа
2. Општинска и градска такмичења, припрема за наредне нивое такмичења и анализа
III

постигнутих резултата на одржаним нивоима.

3. Реализација одабраног међународног такмичења (Кенгур/Мислиша).

1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода и мере за
IV

побољшање успеха ученика.
2. Припреме за обележавање Дана школе
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1. Сајам – пројекти ученика ( Пројекат Тролист)
2. Припрема и реализација годишњих тестова у оквиру годишње систематизације
обрађених садржаја.

V

3. Анализа постигнутих резултата на одржаним такмичењима.
4. Реализација Архимедесовог математичког турнира (појединачно и екипно).
5. Анализа припремне наставе за ученике 8. разреда за полагање завршног
испита и анализа успеха ученика на пробним тестирањима

1. Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне, додатне и
допунске наставе

2. Анализа постигнућа ученика према образовним стандардима на крају школске
године.
3. Извештај о раду Стручног већа.
4. Подела часова и задужења за наредну школску годину.
5. Израда нацрта Плана рада Стручног већа у оквиру припреме за израду Годишњег
плана рада школе за наредну школску годину.

VI

4.3. Стручно веће наставника хуманистичких наука , уметности и спорта
Чланови већа:
 Српси језик: Милица Томовић , Милица Перишић и Весна Милинчић
 Ликовна култура: Слободанка Тодоровић
 Музичка култура: Милица Анђелковић Коматина
 Историја: Радица Миљаковић-Аврамовић
 Грађанско васпитање: Радица Миљаковић-Аврамовић, Весна Милинчић
 Географија: Бојана Перуничић
 Православни катихизис: Веселинка Дожић
 Физичко васпитање: Јасмина Гајић, Александар Суботић
Руководилац: Радица Миљаковић-Аврамовић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

VIII

1. Припремање, планирање и израда планова и програма васпитно-образовног рада
на основу Службеног Гласника РС
2. Евидентирање учила у настави и предлози за набавку нових
3. Нацрт Плана рада стручног већа свих наставних дисциплина за школску
2018/2019.- детаљно планирање

4. Усвајање плана рада стручног већа
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Планирање и израда предлога за маршруту екскурзије од 5. до 8. разреда
Разрађивање начина остварености исхода за 5. разред
.Анкетирање ученика за рад у секцијама:
Драмска секција
Литерарна секција
Ликовна секција „Бора Барух“ – иконопис и цртање и сликање , припрема за
такмичења у оквиру „Дечје недеље“
6. Хор и оркестар
7. Млади историчари „Јован Рајић“
8. Млади географи „Јован Цвијић“
9. Спортске секције..., припрема за такмичења у систему школског спорта Београд
10. Израда плана стручног усавршавања
11. Распоред контролних вежби
12. Иницијални тест (ученици од 5.до 8. разреда ), реализација, анализа
13. Утврђивање плана корелације са другим предметима
14. Календар активности организације „Пријатељи деце“ за школску 2018/2019.годину
15. План реализације пројектне наставе кроз пројекат „Тролист“
16. План реализације прилагођавања ученика 4.разреда на предметну наставу
17. План реализације наставних јединица оријентисаних на превенцију насиља

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

IX

X

XI/XII

I/II

1.
2.
3.
4.

Реализација огледног часа и припремање угледних часова
Разговор на тему: Примена стандарда и исхода у настави
Усаглашавање критеријума оцењивања –Правилник о оцењивању
Стручно усавршавање – извештај са реализованих семинара

1.
2.
3.
4.

Планирање припреме ученика 8. разреда за полагање завршног испита
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода

Организација припреме ученика за Књижевну олимпијаду

8.

Провера остварености стандарда кроз полугодишњи тест за ученике свих разреда,
анализа
Припреме за организацију прославе Светог Саве
Реализација садржаја програма редовне, допунске и додатне наставе
Анализа рада секција : драмске, литерарне, ликовне ,хора и оркестра млади
историчари „Јован Рајић“ , млади географи „Јован Цвијић“
Организација такмичења (спорт, музичка култура, географија, ликовна култура).

1.
2.
3.
4.

Прослава Светог Саве
Стручни семинари и анализа стручног усавршавања
Школска такмичења и припрема за наредни ниво такмичења
Оцена остварености образовних стандарда на крају првог полугодишта

5.
6.
7.
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5. Извештај о превентивним и интервентним активностима које школа предузима у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања на крају првог полугодишта;
6. Анализа рада дечје организације „Пријатељи деце“

Општинска такмичења и припрема за наредни ниво такмичења
Припреме за учешће на Данима ћирилице
Анализа успеха ученика на крају трећег класификацционог периода

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III

Припреме за обележавање Дана школе
Спортски дан
Корелација неких садржаја разредне наставе са садржајима у предметној
настави и корелација са природном групом предмета:математиком, биологијом, физиком,
хемијом, информатичко и техничко образовање
7. Информација о стручном усавршавању у протеклом периоду

IV

1. Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне, додатне и
допунске наставе

2. Оцена остварености стандарда и исхода на крају школске године
3. Извештај о раду секција: драмске, литерарне, ликовне , млади историчари „Јован
4.
5.
6.

VI

7.
8.
9.

Рајић“ , млади географи „Јован Цвијић“ , одбојкашке ...
Подела часова и задужења за наредну школску годину
Припрема за израду Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.годину
Извештај о активностима дечје организације „Пријатељи деце“ на крају
шк.2018/19.год.
Извештај о раду Стручног већа
Информација о уџбеницима који ће се користити за наредну школску годину
Извештај о часовима реализованим у оквиру пројектне наставе

5.Планови рада одељењских већа
План рада одељенског већа 1. разреда
Руководилац: Јелена Родић
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

VIII

1. Договор око свечаног пријема првака
2. Подела предмета на одељенске старешине у
целодневној настави првог разреда
3. Договор о избору радних уџбеника и часописа за први
разред

НОСИЛАЦ
ПОСЛА
Сви
чланови
већа,
директор
,
педагог
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4. Анализа опремљености школе наставним средствима,
набавка нових и планирање употребе
5. Израда глобалних и оперативних планова, нови
наставни план и програм за први разред, пројектна
настава,
6. Утврђивање начина и времена реализације излета ,
посета и рекреативне наставе.

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта

IX

X

XI

1. Припрема родитељског састанка
2. Праћење адаптације ученика на полазак у школу и прве
школске дане
3. Планирање посета културно образовним установама
4. Инструктивни састанци о активностима
организације Пријатељи деце за школску 2018/2019.год.
5. Укључивање ученика у додатне активности:
шах ,фолклор...
6. Израда ИОП-а (према потреби)
7. Стручно усавршавање
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Сви
чланови
1. Индентификација ученика са потешкоћама у
већа,
учењу и понашању
директор и
2. Евидентирање ученика за допунску наставу
педагог
3. Договор око пријема првака у Дечји савез
4. Пријатељи деце: Дечја недеља
➢ Дечји хепенинг-смотра дечјег стваралаштва
➢ Хуманитарна акција „Деца - деци“
➢ Припреме за ликовни и литерарни конкурс- Дечја
карикатура „Мали Пјер“
5. Реализација излета
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог класификационог периода
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у борби против
насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у првом разреду на крају

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог
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првог класификационог периода
3. Процена успешности почетног читања и писања
4. Предлози за побољшање рада са ученицима који имају
потешкоће у савладавању читања и писања
5. Припрема родитељских састанака
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора- уређење дворишта

XII

I

Сви
чланови
1. Припреме око прославе Нове године и
већа,
Светог Саве
директор и
2. Пријатељи деце:
педагог
➢ Ђачка песничка сусретања – школска
такмичења
➢ Општинска завршница карикатуре „Мали Пјер“
➢ Дечји новогодишњи вашар
Хуманитарне акције
3. Припрема Новогодишње приредбе
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и
занемаривања реализованим у првом
разреду на крају првог полугодишта шк.
2018/2019. год.
3. Праћење реализације ИОП-а (према потреби)
4. Анализа реализованих семинара у првог полугодишту
на нивоу већа
5. Критички осврт на реализацију плана и програма у
првом
полугодишту
6. Анализа реализованих активности Пријатељи деце у
првом
полугодишту
7. Израда извештаја о раду Одељенског већа за прво
полугодиште
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Прослава школске славе „Свети Сава“

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог
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Уређење простора- уређење дворишта

1.
2.
II
3.
4.

III

IV

Сви
чланови
већа,
Оцена остварености образовних стандарда на крају
директор и
првог полугодишта
Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту и педагог
предлози за побољшање учења и отклањања потешкоћа
у раду
Демус – такмичење соло певача „Златна сирена“
Спортске игре на снегу
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора- уређење дворишта

1.Сусрет са децом других школа, учешће у
културно забавним активностима школе
2. Резултати рада постигнути са
ученицима који заостају у раду
Пријатељи деце:
➢ Такмичење рецитатора
➢ Демус – дуети, терцети, квартети, групе певача
3. Сарадња са вртићима
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
трећег класификационог периода
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у првом разреду на крају
трећег класификационог периода
3. Анализа реализације ИОП (према потреби)
4. Пријатељи деце:
➢ Позоришне игре – општинско такмичење
➢ Еколошки програм – избор најлепше учионице
➢ Ускршњи дани на општини Стари град
➢ Демус-„Златна сирена“ – градско такмичење
➢ Велики час цртања на Калемегдану
➢ Дани изазова
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог
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Уређење простора- уређење дворишта

V

Сви
чланови
1. Процена успешности правилног читања и разумевања већа,
прочитаног
директор и
2. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за
педагог
школску 2019/2020. годину
3. Анкетирање ученика о изборним предметима за
школску 2019/2020. годину
4. Договор о уџбеницима за наредну школску годину
5. Прослава Дана школе
6. Сајам пројеката ученика
7. Реализација наставе у природи
8. Пријатељи деце:
➢ Ђачка песничка сусретања
➢ Такмичење фолклора и ритмика

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта

VI

1. Анализа успеха и владања на крају шк. 2018/2019. год
2. Извештај
о
превентивним
и
интервентним
активностима
школе
у
спречавању
насиља,
злостављања и занемаривања реализованим у првом
разреду
3. Евалуација реализације ИОП (према потреби)
4. Израда извештаја о раду одељењског већа првог
разреда и утврђивање плана и програма за следећу
школску годину
5. Анализа реализованих активности Пријатељи деце за
школску 2018/2019. годину
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта
Светски дан екологије

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

План рада одељенског већа 2. разреда
Руководилац:Милка Обрадовић
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НОСИЛАЦ
ПОСЛА
Сви
чланови
Договор око приредбе за свечани пријем првака
већа,
директор и
Договор о избору радних уџбеника, додатне литературе и педагог
часописа за други разред
Анализа опремљености школе наставним средствима и
набавка нових потребних наставних средстава
Израда глобалних и оперативних планова
Утврђивање начина и времена реализације излета , посета
и рекреативне наставе.
Израда распореда часова и коришћење сале за физичко

ВРЕМЕРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
VIII

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

IX

Припрема родитељског састанка
Припрема и реализација иницијалних тестова
Планирање посета културно - образовним установама
Предлози за извођење амбијенталне наставе
Инструктивни састанци о активностима
организације Пријатељи деце за школску 2018/2019. год.
6. Укључивање ученика у додатне активности: секције,
шах ,фолклор...
7. Израда ИОП-а (према потреби)
8. Анкетирање ученика за слободне активности

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

1. Индентификација ученика са потешкоћама у
учењу и понашању
2. Евидентирање ученика за допунску наставу
X

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

3. Активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
4. Реализација излета
5. Планирање огледно-угледних часова
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта
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1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог класификационог периода
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у борби против
насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у другом разреду на крају
првог класификационог периода

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

XI
3. Предлози за побољшање рада са ученицима који имају
потешкоће у савладавању предвиђеног градива
4. Припрема родитељских састанака
5. Активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
6. Сусрет са песником
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора - уређење дворишта

XII

1. Припреме око прославе Нове године и
Светог Саве
2. Активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
Хуманитарне акције
3. Припрема Новогодишње приредбе

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

I

Сви
чланови
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
већа,
првог полугодишта
директор и
2. Извештај о превентивним и
педагог
интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и
занемаривања реализованим у другом
разреду на крају првог полугодишта шк.
2018/2019. год.
3. Праћење реализације ИОП-а (према потреби)
4.Анализа реализованих семинара у првом полугодишту
на нивоу већа
5. Критички осврт на реализацију плана и програма у
првом
полугодишту
6. Анализа реализованих активности Пријатељи деце у
првом
полугодишту
7. Анализа рада секција
8. Израда извештаја о раду Одељенског већа за прво
полугодиште
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Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Прослава школске славе „Свети Сава“
Уређење простора - уређење дворишта

II

Сви
чланови
Оцена остварености образовних стандарда на крају првог већа,
полугодишта
директор и
Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту и педагог
предлози за побољшање учења и отклањања потешкоћа у
раду
Активности уоквиру организације „Пријатељи деце“
Спортске игре на снегу
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора - уређење дворишта

III

1.Сусрет са децом из других школа, учешће у
културно забавним активностима школе
2.Резултати рада постигнути са
ученицима који заостају у раду
3. Активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
4. Сарадња са вртићима
5. Предавање педагога

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

IV

1. Анализа успеха и владања ученика на крају
трећег класификационог периода
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у другом разреду на крају
трећег класификационог периода
3. Анализа реализације ИОП (према потреби)
4. Активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
5. Избор уџбеника за школску 2019/2020. годину

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора - уређење дворишта
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V

VI

Сви
чланови
1. Процена успешности правилног читања и разумевања већа,
прочитаног
директор и
2. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за
педагог
школску 2019/2020. годину
3. Анкетирање ученика о изборним предметима за
школску 2019/2020. годину
4. Прослава Дана школе
5. Сајам пројеката ученика
6. Реализација наставе у природи
7. Активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
8. Реализација наставе у природи
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта
Анализа успеха и владања на крају шк. 2018/2019.
Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у другом разреду
Евалуација реализације ИОП (према потреби) и
индивидуалне наставе
Израда извештаја о раду одељењског већа другог разреда и
утврђивање плана и програма за следећу школску годину
Анализа реализованих активности Пријатељи деце за
школску 2018/2019. годину
Извештај о реализацији одржаних такмичења и
постигнутих резултата
Извештај о реализације наставе у природи
Предлози за екскурзије и наставу у природи за школску
2019/2020. годину

Сви
чланови
већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта
Светски дан екологије

Планови рада одељењског већа 3. разреда
Руководилац: Јелена Лазић
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА
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VIII

7. Договор око припреме паноа за свечани пријем првака

Сви чланови већа,
директор и
педагог

8. Договор о избору радних уџбеника и часописа за
3.разред
9. Анализа опремљености школе наставним средствима
и набавка нових потребних наставних средстава
10. Израда глобалних и оперативних планова
11. Утврђивање начина и времена реализације излета ,
посета и рекреативне наставе.
12. Договор о активностима организације Пријатељи
деце за шк.2018/2019.
13. Распоред часова и коришћење сале за физичко

Активности из пројекта “ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

IX

5. Припрема родитељског састанка
6. Припрема и реализација иницијалних тестова
7. Планирање посета културно - образовним установама
8. Предлози за извођење амбијенталне наставе
5. Укључивање ученика у додатне активности: секције,
шах ,глума..
6. Израда ИОП-а (према потреби)

Сви чланови већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

X

1. Индентификација ученика са потешкоћама у
учењу и понашању
2. Евидентирање ученика за допунску наставу
3. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
4. Реализација излета
5. Планирање огледно-угледних часова

Сви чланови већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
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Уређење простора- уређење дворишта

1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог класификационог периода шк.2018/2019. године
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у борби против
насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у 3. разреду на крају
првог класификационог периода

Сви чланови већа,
директор и
педагог

XI
3. Предлози за побољшање рада са ученицима који имају
потешкоће у савладавању предвиђеног градива
4. Припрема родитељских састанака
5. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
6. Сусрет са песником
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора - уређење дворишта

XII

1. Припреме око прославе Нове године и
Светог Саве
2. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
3. Хуманитарне акције
4. Припрема Новогодишње приредбе

Сви чланови већа,
директор и
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора - уређење дворишта

I

1. Анализа рада секција
Сви чланови већа,
2. Праћење реализације ИОП-а (према потреби)
директор и
3. Анализа реализованих семинара у првом полугодишту педагог
на нивоу већа
4. Критички осврт на реализацију плана и програма у
првом
полугодишту
5. Анализа реализованих активности Пријатељи деце у
првом
полугодишту
6. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
70

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Сарадња са предметним наставницима.
Прослава школске славе „Свети Сава“
Уређење простора - уређење дворишта
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта шк.2018/2019. године
2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и
занемаривања реализованим у 3.
разреду на крају првог полугодишта шк.
2018/2019. год.

II

Сви чланови већа,
директор и
педагог

2. Оцена остварености образовних стандарда на крају
првог полугодишта
3. Анализа постигнутих резултата у првом
полугодишту и предлози за побољшање учења и
отклањања потешкоћа у раду
4. Припрема за Сајам ученичких пројеката
5. Спортске игре на снегу
6. Анализа реализације ИОП-а у првом полугодишту
7 .Активности у оквиру организације Пријатељи деце
8. Израда извештаја о раду Одељенског већа за прво
полугодиште
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора - уређење дворишта

III

1.Сусрет са децом из других школа, учешће у
културно-забавним активностима школе
2. Резултати рада постигнути са
ученицима који заостају у раду
3. Сарадња са вртићима и родитељима будућих првака
4. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“

Сви чланови већа,
директор и
педагог

Уређење простора - уређење дворишта
IV

1. Анализа успеха и владања ученика на крају
трећег класификационог периода шк.2018/2019.године

Сви чланови већа,
директор и
педагог
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2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у 3. разреду на крају
трећег класификационог периода
3. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
4. Избор уџбеника за наредну школску годину

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Уређење простора - уређење дворишта

V

Сви чланови већа,
1. Процена успешности правилног читања и разумевања директор и
прочитаног
педагог
2. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за
школску 2018/2019. годину
3. Анкетирање ученика о изборним предметима за
школску 2018/2019. годину
4. Активности у оквиру организације Пријатељи деце
5. Прослава Дана школе
6. Сајам пројеката ученика
7. Реализација наставе у природи

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима
Уређење простора - уређење дворишта
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VI

6. Анализа успеха и владања на крају шк. 2018/2019.
Сви чланови већа,
7. Извештај
о
превентивним
и
интервентним директор и
активностима
школе
у
спречавању
насиља, педагог
злостављања и занемаривања
реализованим у 3.
разреду
8. Евалуација реализације ИОП (према потреби)
9. Израда извештаја о раду одељењског већа 3.разреда и
утврђивање плана и програма за следећу школску
годину
10. Анализа реализованих активности Пријатељи деце за
школску 2018/2019. годину
6. Извештај о реализацији одржаних такмичења и
постигнутух резултата
7.Извештај о реализацији наставе у природи
8.Предлози ѕа екскурзије и наставу у природи за
следећу школску годину
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Уређење простора- уређење дворишта

План рада одељенског већа 4. разреда
Руководилац: Кристина Јанчевић
ВРЕМЕ РЕАЛ.

VIII

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

14. Анализа опремљености школе наставним средствима,
набавка нових и планирање употребе
15. Израда глобалних и оперативних планова
16. Утврђивање начина и времена реализације излета ,
посета и рекреативне наставе.
17. Договор о избору радних уџбеника и часописа за
четврти разред
18. Додатна литература и штампа
19. Распоред часова и коришћење сале за физичко

НОСИЛАЦ
ПОСЛА
Сви
чланови
већа
директор
педагог ,

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
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Уређење простора- уређење дворишта

IX

9. Припрема родитељског састанка и испитивање
интересовања родитеља за излет и рекреативну
наставу
10.
Распоред контролних задатака
11.
Инструктивни састанци о активностима
организације Пријатељи деце за школску 2018/2019.год.
4. Израда и реализација иницијалних тестова из
српског језика , математике и природе и друштва
5. Укључивање ученика у додатне активности:
шах ,глума
20. Израда ИОП-а (према потреби)
21. Предлог за убацивање амбијенталне наставе

Сви
чланови
већа
директор
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Активности организације „Пријатељи деце „

Уређење простора- уређење дворишта

X

1. Индентификација ученика са потешкоћама у
учењу и понашању
2. Евидентирање ученика за допунску наставу
3.Реализација једнодневних излета
4. Планирање огледно-угледних часова

Сви
чланови
већа
директор
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Активности организације „Пријатељи деце „
Уређење простора- уређење дворишта

XI

1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог класификационог периода

Сви
чланови
већа
директор
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2. Извештај о превентивним и
интервентним активностима у борби против
насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у четвртом разреду на крају
првог класификационог периода
3. Израда извештаја о раду Одељенског већа за први
класификациони период
12. Сусрет са писцем или песником
13. Припрема родитељских састанака

педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Активности организације „Пријатељи деце „
Уређење простора- уређење дворишта

XII

1. Припреме око прославе Нове године и
Светог Саве
2. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта

Сви
чланови
већа
директор
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Активности организације „Пријатељи деце „
Хуманитарне акције
Уређење простора- уређење дворишта

I

1. Праћење реализације ИОП-а (према потреби)
2. Анализа реализованих семинара у првог полугодишту
на нивоу већа
3. Критички осврт на реализацију плана и програма у
првом
полугодишту
4. Анализа реализованих активности Пријатељи деце у
првом
Полугодишту
5. Израда извештаја о раду Одељенског већа за други
класификациони период
14. Извештај о превентивним и
интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и
занемаривања реализованим у четвртом
разреду на крају првог полугодишта шк.
2018/2019. год.
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“

Сви
чланови
већа
директор
педагог
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Активности организације „Пријатељи деце „
Прослава школске славе „Свети Сава“
Уређење простора- уређење дворишта

II

Сви
чланови
15. Оцена остварености образовних стандарда на већа
директор
крају првог полугодишта
16. Анализа постигнутих резултата у првом педагог
полугодишту и предлози за побољшање учења
и отклањања потешкоћа у раду
17. Анализа ИОП-а
18.
19. Спортске игре на снегу
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Активности организације „Пријатељи деце „
Уређење простора- уређење дворишта
1.Сусрет са децом других школа, учешће у
културно забавним активностима школе
2. Резултати рада постигнути са
ученицима који заостају у раду

III

Сви
чланови
већа
директор
педагог

3. Припрема за такмичење «Колико познајем Црвени крст «
4. Сарадња са родитељима будућих првака
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Активности организације „Пријатељи деце „
Уређење простора- уређење дворишта
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IV

Сви
чланови
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
већа
трећег класификационог периода
директор
2. Извештај о превентивним и
педагог
интервентним активностима у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у четвртом разреду на крају
трећег класификационог периода
3. Анализа реализације ИОП (према потреби)
4. Избор уџбеника за следећу школску годину
5. Договор око организације Дана школе
6. Сугестије и идеје о реализацији школаског сајма
7. Реализација и учествовање у такмичењу „Колико
познајем Црвени крст „
Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Активности организације „Пријатељи деце „

Уређење простора- уређење дворишта

V

Сви
чланови
1. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за
већа
школску 2019/2020. годину
директор
2. Анкетирање ученика о изборним предметима за
педагог
школску 2019/2020. годину
3. Договор о уџбеницима за наредну школску годину
4. Прослава Дана школе и организовање Сајма ученичких
пројеката
5. Анкета за изборне предмете
6. Реализација наставе у природи

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Сарадња са предметним наставницима.
Активности организације „Пријатељи деце „
Уређење простора- уређење дворишта
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VI

11. Анализа успеха и владања на крају шк. 2017/2018.
12. Извештај
о
превентивним
и
интервентним
активностима
школе
у
спречавању
насиља,
злостављања и занемаривања реализованим у трећем
разреду
13. Евалуација реализације ИОП (према потреби)
14. Израда извештаја о раду одељењског већа четвртог
разреда и утврђивање плана и програма за следећу
школску годину
15. Анализа реализованих активности Пријатељи деце за
школску 2018/2019. годину
16. Израда извештаја о раду Одељенског већа на крају
школске године
17. Извештај са такмичења
18. Извештај о реализацији наставе у природи
19. Предлози дестинација за следећу наставу у природи

Сви
чланови
већа
директор
педагог

Активности из пројекта“ТРОЛИСТ“
Активности организације „Пријатељи деце „

Уређење простора- уређење дворишта
Светски дан екологије

План рада одељењског већа 5. разреда
Руководилац: Сања Барбулов
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Сарадња са учитељима у циљу упознавања
ученика
2. Усвајање календара школе и распореда часова
3. Организовање слободних активности, додатне и допунске
наставе
Упонавање са изменама и допунама правилника о наставном
плану...за ученике петог разреда –информатика, техника
и технологија и физичко и здравствено васпитање
4. Инструктивни састанци о активностима организације
Пријатељи деце за школску 2018/2019.годину
5. Иницијално тестирање ученика

НОСИЛАЦ ПОСЛА
Одељењско веће

Одељењско веће и
координатор „Пријтеља
деце“
педагог
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X

XI

XII

1. Распоред одржавања писмених задатака и
контролних вежби
2. Припрема и реализација екскурзије
3. Посета биоскопу, позоришту или Сајму књига
4. Припреме за учешће ученика на такмичењима и
конкурсима
5. Предавање: Ефикасне методе учења
6. Анкета: Адаптација ученика на предметну наставу
7. Сарадња са родитељима (самовредновање)
8. Активности везане за Школу без насиља
1. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог класификационог периода
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у петом разреду на крају првог
класификационог периода
3. Израда ИОП (према потреби)
4. Одржавање родитељских састанака
5. Активности везане за Школу без насиља
1. Праћење рада ученика, реализација наст. плана и
програма
2. Договор око прославе Нове године
3. Извештај о превентивним и интервентним
активностима школе у спречавањунасиља,
злостављања и занемаривања реализованих у петом
разреду на крају првог полугодишта шк. 2018/2019.
4. Извештај о реализацији активности у оквиру
Пријатеља деце на крају првог полугодишта школске
2018/2019.од.
5. Анализа реализације ИОП-а (према потреби)

Одељењско веће

педагог

педагог
педагог

Стручни тим за инклузивно
образовање
Одељењско веће
Одељењско веће.
Одељењско веће.
Педагог
педагог

координатор
Стручни тим за инклузивно
образовање

I/II

1. Анализа извештаја о успеху и владању на крају првог
полугодишта школске 2018/2019.године
2. Анализа извештаја о превентивним и интервентним
активностима у борби против насиља , злостављања и
занемаривања на крају првог полугодишта
3. Припреме за прославу Светог Саве
4. Реализација плана и програма по предметима,
корелација међу предметима
5. Оцена остварености образовних стандарда на крају
првог полугодишта
6. Стручно усавршавање – извештај о реализованим
семинарима у првом полугодишту
7. Извештај о раду одељењског већа на крају првог
полугодишта

Одељењско веће

педагог

Одељењско веће
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III

IV

V

VI

1. Праћење рада ученика у ваннаставним и
слободним активностима
2. Припреме и реализација такмичења
1. Анализа успеха ученика на крају 3. класификационог
периода школске 2018/2019.године
2. Извештај о превентивним и интервентним
активностима школе у спречавању насиља,
злостављања и занемаривања реализованих у петом
разреду на крају трећег класификационог периода
3. Сајам ученичких радова
4. Анализа реализације ИОП (према потреби)
5. Припреме за Дан школе и реализација излета
1. Учешће у организацији Спортског дана
2. Испитивање интересовања ученика ради опредељења
за изборне и факултативне предмете
3. Сарадња са родитељима (самовредновање)
4. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за
школску 2018/2019. годину
5. Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља
деце за крај шк. 2018/19.

Одељењско веће

педагог
педагог

Одељењско веће
педагог
Одељењско веће
педагог
координатор

1. Анализа успеха и владања ученика на крају шк. године
Одељењско веће
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања ПП служба, директор
реализованих у петом разреду а крају шк. године
3. Евалуација реализације ИОП (према потреби)
4. Израда извештаја о раду одељењског већа за школску
2018/2019.годину
5.. Израда плана рада одељењског већа за шк. 2019/2020 год.
6. Анализа стручног усавршавања на крају године

План рада одељењског већа 6. разреда
Руководилац : Радисав Живковић

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ
ПОСЛА
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IX

X

XI

XII

I / II

III

1. Усвајање календара школе и распореда часова и распореда
писмених и контролних вежби
2. Припрема за реализацију екскурзије
3. Организовање слободних активности , додатне и допунске
наставе
4. Информација о организацији предавања на тему Основи
безбедности деце
5. Инструктивни састанци о активностима организације
Пријатељи деце за школску 2018/2019.годину
1. Распоред одржавања писмених задатака и контролних вежби
2. Реализација и звештај о реализацији екскурзије
3. Посета биоскопу , позоришту или Сајму књига
4. Припреме за учешће ученика на такмичењима и конкурсима
5. Активности предвиђене планом организације Пријатељи деце
6. Сарадња са родитељима (самовредновање)

Одељењско веће, ПП
служба и ИПИ

1. Анализа успеха и владања на крају првог квалификационог
периода
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе
у спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих
на крају првог класификационог периода
2. Анализа прихватања новог предмета
3. Израда ИОП ( према потреби )
4. Одржавање родитељских састанака
7. Активности предвиђене планом организације Пријатељи деце
1. Праћење рада ученика , реализација наставног плана и
програма, додатне и допунске наставе и секција
2. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта
3. Договор око прославе Нове године
4. Припрема за прославу Светог Саве

Одељењско већа

Шк.полицајац
и
одељењске старешине
Одељењско веће

Стручни тим за
инклузивно образ.

Одељењско веће

1. Укључивање ученика у такмичење
Одељењско веће
2. Реализација плана и програма по предметима , корелација
међу предметима
3. Извештај о раду одељењског већа на крају првог
полугодишта
4. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих на крају првог полугодишта
1. Праћење рада ученика у ваннаставним и слободним
активностима
2. Припреме и реализација такмичења
3. Анализа реализације ИОП ( према потреби )

Одељењско већ
Стручни тим за
инклузивно образ.
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IV

V
VI

1. Анализа успеха и владања ученика на крају 3.
Одељењско веће
квалификационог периода
2. Припреме за Дан школе и реализација излета
3. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих на крају трећег класификационог периода
Сајам ученичких радова
1. Помоћ ученицима који имају тешкоће у раду
Одељењско веће
2. Пролећни спортски дана
3. Анализа успеха ученика на крају школске године , похвале ,
награде и казне
4. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих на крају школске године
5. Извештај о раду одељењског већа на крају школске године
6. Евалуација реализације ИОП ( према потреби )
7. Израда програма за нову школску годину

План рада одељењског већа 7. разреда
Руководилац: Милица Томовић
ВРЕМЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА

РЕАЛ.

VIII/IX

1. Анализа поправних испита
2. Усвајање школског календара и распореда часова
3. Организација слободних активности, додатне и допунске
наставе
4. Усвајање распореда иницијалних тестова, писмених и
контролних задатака
5. Одржавање родитељских састанака
6. Посете позоришту, биоскопу или Сајму књига
7. Планирање тема за заједничке састанаке Одељенских
заједница
8. Усвајање оквирног плана рада одељенског старешине у
првом пологодишту
9. Анализа
иницијалних
тестирања
и
израда
индивидуализованих или ИОП планова (по потреби)
10. Инструктивни састанци о активностима организације
Пријатељи деце за школску 2018/2019.годину

Чланови одељењског
већа
ПП служба
Директор

Одељенске старешине
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X

XI/XII

I/II

III/IV

V/VI

1. Припреме за учешће ученика на такмичењима и
конкурсимa
2. Организације Плана професионалне оријентације за
ученике седмог разреда
3. Сарадња породице и школе (упитник – самовредновање)
4. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог
периода
5. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у седмом
разреду на крају првог
класификационог периода
6. Сарадње са породице и школе

Сви чланови
одељењског већа
Одељењске старешине
Сви чланови
одељењског већа

1. Припреме за прославу Светог Саве
2. Анализа реализације индивидуализоване наставе и ИОП-а
3. Угледни-огледни часови
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
Анализа реализованих радионица ПО у првом полугодишту
Прослава Светог Саве
Корелација међу предметима/реализација предвиђеног плана
по стручним већима
5. Оцена остварености образовних стандарда на крају првог
полугодишта
6. Извештаји са стручних усавршавања
1.
2.
3.
4.

1. Анализа успеха ученика на такмичењима
2. Анализа успеха и владања ученика на крају III
класификационог периода
3. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у седмом разреду на крају трећег
класификационог
периода
4. Анализа реализације ИОП (према потреби)
5. Припреме за Дан школе и Сајам дечјих радова
6. Организација предавања на тему превенција и здравље
(алкохолизам, наркоманија, анорексија)ж

1. Анализа успеха и владања ученика на крају II полугодишта
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованих у седмом разреду
3. Анализа успеха ученика на такмичењима и награде
4. Евалуација реализације ИОП (према потреби
5. Израда плана за наредну шк. Годину

Сви чланови
одељењског већа
Руководилац већа
Руководилац већа

Сви чланови
одељењског већа
Одељењске старешине
Одељенске старешине
Одељенске старешине
у сарадњи са др.
Трипковић
чланови одељењског
већа и координатор
педагог
педагог

83

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

6. Израда извештаја о раду одељењског већа за крај школске
године
7. Испитивање интересовања ученика ради опредељења за
изборне и факултативне предмете
8. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за наредну
школску годину
9. Извештаји са стручних усавршавања
10. Анализа реализације радионица ПО у другом полугодишту

руководилац и чланови
већа, ППслужба
педагог
чланови већа, директор
и ППслужба

План рада одељењског већа 8. разреда
Руководилац: Јасмина Гајић
ВРЕМЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

РЕАЛ.

VIII

IX

X

НОСИЛАЦ
ПОСЛА

1. Глобално и оперативно планирање наставних активности, стручноорганизационе припреме за почетак наредне шк. године
1. Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда
2. Усвајање школског календара и распореда часова
3. Усвајање распореда иницијалних тестова, писмених и контролних
задатака
4. Планирање тема за заједничке састанаке Одељенских заједница
5. Усвајање оквирног плана рада одељенског старешине у првом
пологодишту
6. Инструктивни састанци о активностима организације Пријатељи
деце за школску 2018/2019.годину
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Припрема за извођење екскурзије
Припрема и одржавање родитељских састанака
Анализа иницијалних тестирања
Посете позоришту, биоскопу или Сајму књига
Израда индивидуализованих или ИОП планова (по потреби)
Организација припремне наставе , слободних активности, додатне и
допунске наставе

1. Укључивање ученика у додатну наставу и
слободне активности
2. Професионална оријентација (организација радионица)
3. Информисање ученика и родитеља са организацијом полагања
матурског испита (резултати прошлогодишњег теста, статистика,
искуства од прошле године)
4. Припреме за учешће ученика на такмичењима и конкурсима

Одељ. веће, ПП
служба
Одељ. старешине
Одељ.старешине,
ППслужба, ИПИ

ПП служба
ПП служба
Одељ. старешине
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5. Сарадња породице и школе

1. Анализа владања и успеха ученика на крају I класификационог
периода
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих у
осмом разреду на крају првог класификационог периода
3. Анализа остварености циљева, задатака и садржаја васп.-образ. рада
у наставним и ваннаставним активностима

XI

Одељ. веће
ПП служба

Стручни тим за
инклузивно образ.
Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља деце за Одељењско веће
2018/19.год.
Анализа реализације ИОП-а (према потреби)
Извештај о реализованој екскурзији
Стручног усавршавања - извештај

1.
XII

Одељ. веће

2.
3.
4.

Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта школске
2018/2019.године
Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих у
осмом разреду на крају првог полугодишта шк. 2017/2018. год.
Професионално информисање: карактеристике средњих школа,
степестручне оспособљености
Прослава Дана Светог Саве
Анализа реализованих радионица ПО у првом полугодишту
Организовање тестирања ученика, професионално саветовање
ученика ради оспособљавања за избор занимања
Припрема и организовање такмичења
Оцена остварености образовних стандарда на крају првог
полугодишта

1.
2.

3.
I/II
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Професионално усмеравање: Прихватање одговорности ученика у
одлучивању за избор занимања
Припреме и ажурирање докумената за полагање матурског испита

III

2.

IV

1. Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог
периода
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих у осмом
разреду на крају трећег класификационог периода
3. Анализа реализације ИОП (према потреби)
4. Учешће у прослави Дана школе
5. Сајам – ученички пројекти
6. Анализа реализације радионица ПО у другом полугодишту
7. Анализа реализације Плана одрживости пројекта Тролист у

ПП служба
Одељ. веће
Одељењско веће
ПП служба
ППслужба
Директор
Одељ. веће
ИПИ
Педагог
Педагог
Одељ.веће

Одељ. веће
педагог
Стручни тим за
инклузивно образ.
Одељењско веће
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свакодневној наставној пракси у 8. разреду (извештај)

V

VI

1. Припреме за спровођење завршног испита и упис ученика у средње
школе
2. Утврђивање владања и успеха ученика на крају II полугодишта,
доношење одлука о наградама,похвалама и дипломама
3. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих у
осмом разреду на крају шк. 2018/2019. год.
4. Евалуација реализације ИОП (према потреби)
5. Разматрање резултата анкете о професионалним интересовањима
ученика 8. Разреда
6. Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља деце за крај
шк. 2018/19.
7. Сарадња породице и школе

ПП служба
Одељ.веће
Одељ. веће, ПП
служба

Одељ. веће, ПП
служба
чланови већа
Педагог

1. Активности и организација полагања мале матуре и упис ученика у
Одељ. старешине
средње школе
2. Договор о кандидатима за избор ученика генерације и прикупљање
података везаних за доделу специјалних диплома
3. Организација полагања матурског испита
4. Израда извештаја одељењског већа за школску 2018/2019.годину и
израда плана рада одељењског већа за наредну школску годину
5. Анализа стручног усавршавања на крају школске 2018/2019.године
8. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за школску
2018/2019. годину

Годишњи план рада у продуженом боравку

Активност
1. Договор о организовању рада у продуженом
боравку за школску 2018/19. годину
2. Набавка наставних средстава и потребног
материјала за рад
3. Израда плана рад продуженог боравка

Динамика

Носилац
Чланови одељењских већа педагог
директор

VIII
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1. Усвајање програма рада: самостални рад ученика,
врсте и заступљеност активности у слободном времену
2. Договор о сарадњи са родитељима
3. Припрема и организација режима рада у боравку
4. Вођење педагошке документације
5. Утврђовање бројног стања ученика који користе ручак
у продуженом боравку
1. Сагледавање способности ученика ради успешнијег
праћења наставе
2. Активности поводом Дечје недеље
3. Праћење напредовања деце са тешкоћама у развоју
4. Постајемо чланови наше библиотека
1. Периодична анализа успеха и дисциплине ученика и
реализација плана рада
2. Сагледавање прилагођавања ученика на школску
средину
3. Укључивање родитеља у одређене активности, које
поспешују сарадњу са школом
4. Корективни рад са ученицима који имају проблема у
учењу и понашању
1. Анализа васпитно – образовног рада у одељењима
продуженог боравка на крају првог полугодишта
2. Анализа оптерећености ученика домаћим задацима
3. Разматрање активности у циљу унапређења рада у
слободном времену
4. Прослава Нове године, новогодишња приредба
1. Доношење нових смерница у раду у складу са
потребама
ученика
2. Прослава Дана Светог Саве
1. Сагледавање реализовања међуодељенске сарадње
2. Размена позитивних искустава из сарадње са
родитењима
3.Учешће у хуманитарним акцијама и припрема за Дан
школе
1. Анализа рада са ученицима који имају потешкоће у
раду
2. Размена информација о посећеним семинарима
1. Разматрање васпитно – образовног рада са ученицима
за друго полугодиште
2. Спортске активности и међуодељенска такмичења на
отвореном простору
3. Припреме за Ускршње празнике, изложба Ускршњих
јаја
1. Одељењска такмичења: спортска, квизови, певање,
играње...
2. Сагледавање односа ученика према раду и учењу
3. Анализа понашања ученика

Чланови већа , педагог

IX
Чланови већа
X
Чланови већа, педагог

XI

Чланови већа, педагог

XII
Чланови већа
I
Чланови већа
II
Чланови већа
III
Чланови већа
IV

Чланови већа, педагог
V
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1. Приредба поводом краја школске године
2. Анализа рада већа током школске године
3. Извештај о раду за школску 2018/19. годину
4. Израда плана за наредну школску 2019/20. годину
5. Резултати рада у продуженом боравку

VI

Чланови већа педагог
директор
VI

ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА

1. Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и

занемаривања и програм превенције других облика ризичног понашања
Програм заштите деце од насиља
Циљ програма је стварање сигурног и подстицајног окружења у атмосфери сарадње, уважавања и
конструктивне комуникације у коме ће се насиље спречавати и смањивати адекватним превентивним и
интервентним активностима.
Садржај програма:
Превенција представља скуп мера и активности које школа предузима у циљу спречавања и смањивања
насиља и праћење ефеката истих.
Превентивне активности:
•

Поновно формирање Школског тима

•

Стално стручно усавршавање и информисање свих запослених

•

Унутрашње заштитне мреже

•

Постављање релевантних васпитних циљева у редовној настави

•

Активности на нивоу одељењских заједница

•

Партиципација ученика

•

Партиципација родитеља

•

Спољашња заштитна мрежа- контиуирана сарадња са релевантним институцијама и локалном
заједницом

•

Реализација различитих образовно-васпитних програма у школи

•

Физичке и друге мере превенције
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Интервенција је сачињена од низа утврђених корака и процедура који се следе у ситуацијама када до
насиља дође и имају за циљ заустављање насиља, обезбеђивање сигурности, смањивање ризика од
понављања, ублажавање и отклањање последица.
Кораци и процедуре у интервенцији:
1. Откривање насиља- сви запослени у школи (посебно одељењске старешине) су дужни да
одмах реагују на сазнање о насиљу. До сазнања о насиљу се може доћи директно
(саопштавањем) и индиректно (на основу одређених знакова), због чега се посебно у другом
случају , мора обратити пажња на извесне показатеље у понашању детета. Ти показатељи могу
бити физичке и физиолошке природе, емоционалног карактера или неуобичајене појаве у
понашању детета.
2. Прекидање, заустављање насиља- сви запослени су у обавези да на насиље са којим се сусрећу
реагују тако што ће га прекинути или обавестити надлежне у установи.
3. Смиривање ситуације-запослени који је прекинуо насиље, смирује учеснике, пружајући им
осећај сигурности. То се постиже путем разговора (медијације) и договора око надокнаде
штете (реституције). Такође разговара са очевидцима насиља, како би дошао до што
потпунијих информација о догађају.
4. Консултације унутар установе -запослени који је реаговао на насиље (дежурни наставник на
ходнику, предметни наставник на часу...) дужан је да у ситуацијама насиља другог и трећег
нивоа о догађају обавести одељењског старешину, чланове Школског тима, како би се
проценио ризик и израдио план заштите учесника. У таквим ситуацијама Школски тим доноси
одлуку о начину решавања случаја (да ли ће случај решавати самостално или ће укључити неке
од институција из спољашње заштитне мреже).
5. Реализација договорених активности, мера и заштите-веома је важно да се индивидуалне
обавезе и одговорности прецизирају и доследно спроводе.
6. Праћење ефеката- у наредном периоду прати се: понашање детета које је трпело насиље,
понашање детета које се понашало насилно, да ли поштују договорено, али и како се друга
деца из окружења понашају, да ли родитељи сарађују са школом на смањивању насиља, начин
функционисања Школског тима, унутрашње заштитне мреже, спољашње заштитне мреже.
Резултат праћења треба да допринесе континуираном развијању и унапређивању превентивних
активности.
* Документација и евиденција:
-Сви наставници имају свеске у које ће бележити: непримерено и проблематично понашање ученика,
предузете кораке, договор који је са учеником постигнут
- Свакога дана на сваком часу, наставници разредне и предметне наставе на утврђеним евиденционим
листама, пратиће понашање ученика на нивоу одељења и у посебним напоменама бележиће непримерено
понашање појединаца који ремети рад и дисциплину
-Запослени који реагују на насиље, попуњаваће евиденциони лист за ситуације насиља другог нивоа, које
ће прослеђивати Школском тиму
-Чланови Школског тима попуњаваће евиденциони лист за ситуације трећег нивоа у које се укључује
спољашња заштитна мрежа
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-Школски тим води евиденцију о случајевима насиља у којима је реаговао
План заштите деце од насиља
Активности
1.

Израда извештаја о раду Тима за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања за школску
2017/2018.годину;

Избор нових чланова Тима и координатора
Израда Програма и плана заштите ученика од насиља,
злостављања
и
занемаривања
за
школску
2018/2019.годину
4. Редовно информисање запослених:
- упознавање са програмом рада и
поновни осврт на
активности из Посебног протокола за заштиту децеученика од насиља,
злостављања и занемаривања и на
активности Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и
договор о превентивним и интервентним активностима .
- упознавање са Стручним упутством за превенцију
употребе дрога код ученика и стандарди превенције,
- упознавање са Правилником о обављању друштвено –
корисног рада, односно хуманитарног рада;
- упознавање са Правилником о поступању установе у
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања
и вређања угледа, части и достојанства личности
5.
Стручно усавршавање запослених: -семинари на
унапређивању компетенција наставника у циљу подршке
развоја личности ученика
- Едукација ученика о медијацији
1. Постављање релевантних васпитних циљева у редовној
настави (избор наставних садржаја који се могу
користити за превенцију насиља:
✓ Српски језик
Писмени задатак из српског језика на тему вршњачког
насиља
✓ Свет око нас
Могући конструктивни начини реаговања на ускраћивања
✓ Физичко васпитање и школски спорт
Спортско прихватање неуспеха и развој самоконтроле,
поштовање фер-плеј игре,
✓ Грађанско васпитање
Развој друштвено-одговорног понашања, усвајање норми ,
прихватање последица њиховог кршења, развој свести о
равноправности, заједништву.-радионице
✓ Верска настава
Развијање толеранције, прихватање различитости,
различитих вера,
2.
3.

Носиоци
активности
координатор

Директор
ПП служба
Чланови Тима и
координатор

Стручна већа

Време
реализације
јун
август
август
током године

током године

Октобар

Учитељи и предметни Током године
наставници
Током године
Учитељи и предметни
наставници
Током године
Наставница грађанског
васпитања

Током године
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обичаја и др
✓ Географија
Развијање саосећања и бриге о другима на основу примера
хуманитарне помоћи угроженим подручјима – недостатак
хране, воде, земљотреси, поплаве, временске
непогоде, последице ратова, избеглички кампови и
хуманитарне катастрофе
✓ Историја
Развоја дечјих и људских права
✓ Биологија
Стицање знања о психоактивним супстанцама које изазивају
болести
зависности, њиховим утицајима на организам и социјалне
односе појединца, формирање
и развијање ставова, вештина и знања која ће бити препрека
негативном утицају вршњака
у погледу коришћења ових супстанци
✓ Ликовна култура
Радови на тему „Стоп-вршњачком насиљу“

Наставница
православног
катехизиса

Током
године

Наставница географије

Током
године

Наставница историје
Наставница биологије
Током
године

Наставница
✓ Библиотека
културе
Промовисање ученичких литерарних достигнућа
организовањем јавних наступа, песничких сусрета, сусрета
са књижевницима...
✓ Ваннаставне активности
Укључивање што већег броја ученика у ваннаставне
активности и ученичке секције, омогућити јавну
презентацију резултата рада

ликовне

1. Активности на нивоу одељењских заједница:
-Анимирани серијал за ученике 1.
разреда
- Радионице за ученике 5. разреда
из пројекта „Школа без насиља“
-Организовати дискусију/радионицу на тему конструктивног
решавања сукоба; како избећи насилништво
(препорука:књига „Конфликти и шта са њима“, „Учионица
без насилништва“);
- Корекција постојећух одељењских правила
-Организовање предавања за ученике 4. и 6. разреда на тему
„Основи безбедности деце“
- организовање међуодељењских
такмичења у спорту

Одељењске старешине

1. Унутраша заштитна мрежа (дефинисање улога и
одговорности запослених у превентивним и интервентним
активностима)
Партиципација ученика:
Вршњачки тим

Наставничко веће, ПП
служба

Октобардецембар
одељењске старешине
Одељењске старешине
наставници физичког
васпитања

Октобар-мај
Октобар - мај
два пута у току
године

шк.полицајац,
инспектори из ПУ
Стари град

октобар

Одељењски старешина,
педагог
91

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Формирање Вршњачког тима (избор представника)
Израда годишњег плана активности ВТ
Реализацуја радионица
Формирање група
Реализација планираних активности ( радионице и
акције на месечном нивоу)
6. Праћење (израда кратких извештаја о реализацији
акција), анализа рада у току године, самоевалуација ВТ
Ученички парламент
1.
2.
3.
4.
5.

Упознавање са Правилником о примени Протокола о
заштити ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
- Упознавање са Акционим планом
- Учешће у доношењу правила понашања на нивоу
Школе,
- Покретање и организовање креативних садржаја
ученичког слободног времена
1. Партиципација родитеља:
1. Упознавање Савета родитеља са планираним
превентивним и
интервентним активностима програма за заштиту ученика
од
насиља
2. Извештавање Савета родитеља о реализацији
превентивних и интервентних мера (на крају 1. полугодишта
и на крају
школске године);
3. Учешће родитеља у различитим превентивним
активностима у складу са својим могућностима и
афинитетима
1. Реализација различитих програма у обазовно -васпитној
установи:
- Предавање о саобраћају за ученике
од 1. до 4. разреда
- Предавање у оквиру програма „Основи безбедности деце
„ са сл.темама: Насиље као негативна друштвена појава,
Пожари- опасност и заштита, Алкохолизам и дрога“,
Заштита деце од трговине људима , Малолетничка
деликвенција, Безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа, ...
- Организовање посета позоришним и биоскопским
представама,
изложбама, у складу са узрастом, интересовањима ученика
као и
афирмацијом просоцијалних вредности
-Промоција знања- укључивање талентованих ученика у рад

сарадници и чланови
ВТ
сарадици и чланови ВТ
сарадници и чланови
ВТ

током године

сарадници и чланови
ВТ
сарадници и чланови
ВТ

Директор
педагог

Октобар
Фебруар, јун
Октобар - мај

Инспектори ПУ Стари
град

Одељењске старешине

ПП служба, Предметни
наставници

Октобар-мај
септембарновембар
током школске
године

новембар,
децембар, март,
април
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Центра за
таленте
- Корективни рад са ученицима који имају проблема у учењу
и понашању
- Професионална оријентација (задавање тестова и
саветодавни рад);
- радионице за ученике 7.и.8.разреда „Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу“;
- Учешће ученика у активностима различитих
организација
(Пријатељи деце, Црвени крст...
- Организација Сајма ученичких радова
- Укључивање што већег броја ученика у ваннаставне
активности и ученичке секције, омогућити јавну
презентацију резултата рада
Спољашња заштитна мрежа (сарадња школе са другим
институцијама и локалном заједницом)
-међуресорно решавање компликованих ситуација насиљапрема Општем и Посебном протоколу
- успостављање сарадње са медијима ради праћења и
пружања подршке
Физичке и друге мере превенције:
-координирати рад школског полицајца и физичкотехничког обезбеђења
- појачано и доследно дежурство
запослених у школи
Праћење и евалуација:
- периодична анализа насиља у школи
(колико се примењује Посебни
протокол, измењена школска акта,
школска правила и други
превентивни инструменти,
реституција, пријављивање и
евидентирање насиља)
- периодична анализа коришћења
механизама за смањивање израженог
насиља (индивидуални уговор са
учеником, индивидуални планови
учења и промене понашања,
разговор, саветовање, рад са
родитељима...)
-периодична анализа партиципације
надлежних тела и служби школе и
локалне заједнице у превенцији и
интервенцији (како функционишу
ШТ, ВТ, УЗМ, СЗМ)
- на основу резултата самовредновања унапредити
програмске компоненте и креирати одрживи програм

ПП служба, наставници

током године

Наставници, Тим за ПО

Септембар-јун

Задужени наставници

Март-мај

Наставници/ученици

мај

Тим за заштиту деце од
насиља, злостављања,
занемаривања

Према потреби
током године

Директор
школски полицајац и
радник обезбеђења

током године
Септембар-јун

наставници

Септембар-јун

Тим за заштиту деце од
насиља, злостављања,
занемаривања

Новембар,
фебруар април,
јун

ПП служба и
наставници
током године
Координатор тима
фебруар/ јун
Тим за заштиту деце од
насиља, злостављања,
занемаривања

август
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заштите деце од насиља,злостављања, занемаривања

2. Оквирни програм подршке за ученике са посебним потребама од 1. до 8.
разреда
Време
реализације

Активност

август

-Конструисање
Тима
за
инклузивно образовање
-Упознавање чланова тима са
Планом рада за школску
2018/2019.годину

Директор
школе
педагог
чланови
Тима

Идентификација
ученика
којима је потребна додатна
подршка;
-Пружање помоћи наставницима
у изради ИОП-а:
а) избор предмета и садржаја
који ће бити обрађени на
индивидуализовани начин;
б)
избор
облика
индивидуализације
индивидуализација ученичких и
наставничких
активности
(одређивање метода и техника
учења, брзине и темпа рада,
етапа припреме и планирања,
обезбеђивање
наставних
средстава
и
утврђивање
поступака
праћења
и
вредновања наставног рада);
в)
реализација
индивидуализоване наставе;
г)
праћење
и
евалуација
индивидуализоване наставе;

Координатор,
чланови
Тима
и
директор

-Пружање помоћи наставницима
у
реализацији ИОПа и
индивидуализованог
начина
рада;
-Пружање помоћи родитељима
у
реализацији ИОПа и
индивидуализованог
начина
рада;

Координатор,
чланови
Тима
и
директор

септембар

октобар
новембар

Носиоци
активности

Евалуација

Критеријуми
успеха

,
и

Урађени ИОП
планови су у
складу
са
потребама
ученика
Наставници
којима
је
који раде по потребна
ИОП у и
додатна
потреба
Стручни
сарадник

Сви
идентификовани
ученици раде по
ИОП у

Праћење
реализације
израђених
ИОП планова
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-Праћење напредовања ученика
којима је потребна додатна
подршка
децембар
јануар

-Информација о постигнућима Координатор,
ученика који раде по ИОПу , Наставници и
оцењивање, размена искуства и педагог
ревизија ИОП-а;
-Анализа рада (активности)
Тима
за
ИО
у
првом
полугодишту

Фебруар /Март

април/мај

чланови
тима,
наставници и
педагог
-Евалуација ИОП-а
чланови
-Предлог мера за следећу Тима ,
школску годину;
наставници,
-Анализа реализације програма педагог
и
за школску 2017/2018.годину
координатор
-Израда Плана Тима за школску
2018/2019.годину

Процена
Сви
ученици
остварених
који уче по
постигнућа
израђеном плану
ученика
су
постигли
којима
је планирани
потребна
степен
додатна
постигнућа
подршка;

Праћење реализације ИОП;

Процена
остварености
измењених
стандарда
постигнућа
оних ученика
који раде по
ИОПу

Сви
ученици
који се образују
по
ИОПу
остварили
су
планиране
стандарде
постигнућа на
крају школске
године

3.План активности тима за самовредновање школе
Стручни тим за самовредновање: Драгомир Ивановић, Тијана Кићовић, Биљана Душтинац, Љиљана
Ћузовић, , Сања Барбулов, Сања Дачевић, Координатор Милица Мирковић
Изабрана кључна област:
I - РЕСУРСИ -МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ (Циљ:Утврдити каква је опремљеност школе због предузимања
даљих корака за унапређење исте );
II - РУКОВОЂЕЊЕ,ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА-ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕВреме
реализације
август

септембар

Активност

Носиоци активности

•

Формирање тима за самовредновање

Директор школе и чланови
Наставничко већа

•

Избор кључних области

Директор школе и чланови
Наставничко веће

•

Презентација акционог плана Тима за
самовредновање члановима Наставничког већа

координатор тима
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октобар
новембар

•

Подела упитника за наставнике и остале
запослене
(секретар,рачуновођа,домар,теткице) који се
односе на материјално техничке ресурсе

чланови тима,
директор, педагог

децембар
јануар

•
•

Анализа упитника
Презентовање члановима Наставничког већа и
предлог мера за даљи рад

чланови тима
директор, педагог

чланови тима

Фебруар/мар
т

•

Подела упитника за наставнике и остале
запослене (секретар,рачуновођа,домар,теткице)
који се односе на организацију рада школе

Април/мај

•
•

Анализа упитника
Анализа извештаја који су доставиле будуће
саветнице приликом посете нашој школи

јун

•

Извештај о раду Тима за самовредновање и
предлог мера за следећу школску годину

, координатор

чланови тима
директор, педагог
Координатор

4.План рада стручног тима за развој школског програма 2018/2019. године
Чланови тима: директор, педагог и сви руководиоци стручних већа
Време
Август
Септембар








Октобар/мај





Садржаји рада
Осврт на годишње и оперативно планирање (могуће измене
предвиђене Законом о основама образовања и васпитања)
Осврт на планирање новог програма „Основи безбедности
деце“ за ученике четвртог и шестог разреда
Осврт на измене у Правилницима о наставном плану и
програму...
Измена и допуна занаставног плана и програма за први и
пети разред (увођење : настава оријентисана на исходе,
пројектна нстава, нформатике, технике и технологије и
физичког и здравственог васпитања)
Осврт на измене у Правилницима стручног усавршавања
наставника... и упознавање са новим правилниима :
Нови школски програми за период од 2018 – 2022. године
Праћење целодневне орг.рада у првом разреду; и адаптације
ученика петог разреда;
Предлози за унапређење рада факултативних и изборних
предмета;слободних активности, секција

Реализација
Стручни актив

Стручни
наставници

актив,
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Децембар
Јануар





Фебруар
Март
Април/Мај

Јун











Путем иницијалних тестова проверити усвојеност знања из
појединих предмета од 2-4.разреда – анализа извештаја од
стране руководиоца одељењских већа
Усвајање полугодишњег извештаја о раду струшног актива
за развој шк.програма
Разматрање оствар.плана шк.програма у првом, петом
разреду (оствареност исхода)- по разредима
Оствареност образовних стандарда
Провера знања путем тестова од 5-8. разреда из појединих
предмета
Избор уџбеника и помоћне литературе за шк.2019/20.
Разматрање циљева и задатака шк.програма;
Анкетирање ученика – изборни предмети
Праћење остварености садржаја предвиђених школским
програмима
Пробни и завршни испит - реализација и анализа
Усвајање листе изборних и факултативних предмета за
наредну шк.год. као и других активности;
Извештај о реализацији наставног плана и програма у
школској 2018/19. и предлог мера за побољшање;

Стручни
актив
млађих разреда, ПП
служба
педагог

Стручна веће

предметни
наставници

Стручни активи

5. План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чланови: Драгомир Ивановић- директор,Тијана Кићовић-педагог, Радисав Живковић, Милан Мађаров,
Милица Перишић, Александра Санковић, Бојана Перуничић. Координатор: Радисав Живковић
Активности

Носиоци активности

Динамика

Упознавање чланова Тима са задацима у улогом тима;
Предлог тема и пројеката за реализацију интегративне наставе и
развој међупредметних компетенција;
Предлог методологије за праћење примене и развој међу
предметних компетенција код ученика;

Чланови тима

IX

Чланови тима

X

-

Усаглашавање евиденције и начина праћења развоја
међупредметних компетенција и предузетништва;

Чланови тима, стручна већа

XI

-

Избор и презентација примера добре праксе везаних за развој
међупредметних компетенција код ученика кроз различите
предмете;

Чланови тима, стручна већа

Током
године

-

Евалуацијаразвијеностимеђупредметнихкомпетенцијакодученика Члановитима
и
и израда плана за унапређивање;
Тимзаразвојшколскогпрограма

-

VI
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6.План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Активности
-

Носиоци активности

Упознавање чланова Тима са задацима у улогом тима
Кооординатор тима,
Упознавање чланова тима са Стандардима квалитета рада чланови тима
установе
Предлог методологије за праћење остваривања стандарда Чланови тима
квалитета рада установе и подела задужења
Прати остваривање школског програма
Чланови тима
Прати и усмерава развој компетенција
Вреднује резултате рада наставника, васпитача, стручних
сарадника
Прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих

Динамика
IX

X

XI, I,IV, VI

Прати напредовање ученика у односу на исходе – очекиване
резултате
Развија методологију самовредновања у односу на
стандарде квалитета рада установе
Прати резултате самовредновања
Анализира и прати резултате спољашњег вредновања
школе
Користи аналитичко – истраживачке податке за даљи развој
установе
- Давање стручних мишљења у поступцима за стицање
Чланови тима
звања наставника и стручних сарадника;
Прати развој компетенција наставника, васпитача и стручних
сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитноЧланови тима
образовног рада
Предлаже мере за побољшање квалитета рада установе

Током године
VI

Чланови тима
1.
2.
3.

Директор – стални члан
Педагог– стални члан
Представници запослених- предметна настава
разредна настава
наставници
у
звању

:

1.Драгомир Ивановић
2.Тијана Кићовић
3.Милица Мирковић
4.Јелена Лазић
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4.

предметна настава -педагошки саветник
предметна настава -педагошки саветник
Представници родитеља –других законских заступника

5.
6.
7.

Представници ученичког парламента
Представници јединице локалне заједнице
Стручњак за поједина питања

5.Милица Томовић
6.Радица Миљаковић Аврамовић

7. План рада тима за професионални развој и вредновање стручног
усавршавања
Чланови: Драгомир Ивановић- директор,Тијана Кићовић-педагог,
Гребовић, Весна Милинчић, Александра Солдатовић

Сања Барбулов, Љиљана

Професионални развој јесложен процес који подразумева стално развијање компетенција
наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања
развоја деце и ученика и нивоа постигнућаученика.
Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани
процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких
методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са
ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и
развој стеченог знања из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање
наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких
карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни рад са
ученицима.
Задаци Тима за стручно усавршавање:
➢ јачање компетенција наставника
➢ унапређивање образовно-васпитног рада
➢ остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика
Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на
основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача
и стручног сарадника (у даљемтексту: компетенције).
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:
✓ извођењем угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анализом;
✓ излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм
стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном
анализом и дискусијом
✓ приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка,
истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;
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✓ учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи,
програмима од националног значаја у установи, међународним програмима, скуповима,
семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим
правилником;
3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство),
Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања, центри за стручно усавршавање;
4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на
међународним семинарима, програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање и
васпитање;
5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом
професионалног развоја, а нису обухваћене тач. 1)-4) овог члана;
6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења.
Акциони план тима за професионални развој и вредновање стручног усавршавања
Садржај рада

Динамика

Носилац

Расподела задужења међу члановима Тима и септембар
договор о раду Тима за СУ
Израда годишњег плана рада Тима за стручно септембар
усавршавање
Упознавање са новим каталогом за стручно септембар
усавршавање за 2018-19.

члановиТима,
директор
Чланови Тима
директор
Чланови Тима
директор

Анализа потреба стручних већа за стручним септембар
усавршавањем

Чланови Тима

Израда Годишњег плана стручног усавршавања септембар
учитеља, наставника и стручних сарадника ван
установе за шк.2018/19.год.
Упознавање свих школских органа са документом октобар
о вредновању сталног стручног усавршавања у
установи и изменама

Чланови Тима

Израда личних планова професионалног развоја

октобар

Чланови Тима

Рад на организацији и заказивању семинара

континуирано

Чланови Тима

Чланови Тима
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Формирање
и
ажурирање
већ
постојеће континуирано
електронске базе и папирне документације о СУ

Чланови
учитељи,
стручни
директор

Анализа стручног усавршавања са аспекта јануар и јун
примене стечених компетенција и у функцији
побољшања образовних постигнућа ученика
Евалуација планираног стручног усавршавања у јун

Чланови Тима

установи и ван установе у школској 2018/19.год

Тима,
наставници,
сарадници,

Чланови Тима

8. План тима за стално стручно усавршавње унутар установе

Тим за праћење сталног стручног усавршавања и напредовања у
звање наставника, васпитача и стручних сарадника
Бр.
акт.
1.

Садржај активности

Прати остваривање плана свих облика стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника

Време
реализације
Током
године

Актери реализације
Чланови тима

Извештај на Педагог школе
првом
и
другом
полугодишту

2.

Води евиденцију о стручном усавршавању и
професионалном развоју наставника, васпитача и
стручног сарадника:
-унутар
установе
-изван
установе

3.

Вреднује примену наученог у оквиру стручног Током
усавршавања у раду и допринос стручног године
усавршавања развоју и постигнућима деце и ученика;

Чланови тима

4.

Анализира резултате самовредновања

Координатор
чланови

5.

Анализира
надзора

резултате

Током
године

стручно-педагошког Током

Тима

и

Чланови тима

године

6.

Анализира резултате спољашњег вредновања Током
године
рада установе

Чланови тима

7.

Прати да ли план стручног усавршавања Током
наставника, васпитача, стручног сарадника чини године
саставни део годишњег плана рада установе и
како је усклађен са развојним планом школе и

Чланови тима
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резултатима самовредновања
вредновања школе

и

спољашњег

8.

Предузима мере за унапређивање компетенција Током
наставника, васпитача и стручног сарадника према године
утврђеним потребама;

9.

Евидентира наставнике, васпитаче и стручне
сараднике који у петогодишњем периоду нису
остварили најмање 100 бодова и списак
доставља директору који их упућује на стручно
усавршавање
и
предузима
мере
за
унапређивање њихових компетенција.
Прати да ли установа на крају радне, односно
школске године издаје потврду наставнику,
васпитачу и стручном сараднику о броју бодова
остварених у петогодишњем периоду стручног
усавршавања у складу са важећим Правилником
и Документом о вредновању сталног стручног

10.

Током
године

Педагог школе и чланови
тима

Током
године

Чланови тима

усавршавања у основној школи „Браћа Барух“ за
школску 2012/2013. годину и постојеће евиденције
11.

Даје предлог за
усаглашавање постојећег IX
документа са ново донетим Правилницима

12.

Прати да ли је педагошки колегијум школе одредио IX
свог члана који прати остваривање плана стручног
усавршавања школе и да ли о томе тромесечно
извештава директора установе.
Сачињава предлог извештаја за извештај директора Мај -Јуни
школе о стручном усавршавању наставника,

13.

васпитача и стручних сарадника са анализом
резултата примене стечених знања и вештина
који васпитно-образовно, наставничко, односно
педагошко веће разматра у јуну месецу
14.

На основу анализе
оствареног облика стручног VIII
усавршавања даје предлог за избор облика стручног
усавршавања и унапређење одређених компетенција
које ће у највећој мери допринети квалитету рада
установе

Чланови тима

Педагог школе на основу
извештаја
од
стране
наставника

Педагог школе

Чланови тима
1.
2.
3.
4.

Директор установе
Педагог
Представник педагошког колегијума

Драгомир Ивановић
Тијана Кићовић
Милена Пријовић, замена
Сања Барбулов
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5.

Јелена Лазић

9. Планови рада педагошких саветника Радице Миљаковић Аврамовић и
Милице Томовић
План рада педагошког саветника школске 2018-19.
Радица Миљаковић Аврамовић
Бр.
активности

Садржај рада

Време
реализације

1.

Пружање стручне помоћи колегама (по потреби )

IX- VIII

2.

Рад са приправницима – посета часовима , консултације

IX-I

3.

Учествује у раду школских тимова:

IX- VIII

o тима који припрема школски програм,
o

индивидуални образовни план,
програм заштите од насиља,

o злостављања и занемаривања и др.;
4.

Учествује у изради школских докумената

IX- VIII

развојног плана,
годишњег плана рада и
плана стручног усавршавања установе;
5.

Усаглашавање постојећег школског Правилника о
стручном усавршавању са новим Правилником о
сталном стручном усавршавању и напредовању у
звања наставника, васпитача и стручних сарадника
„Службени гласник РС“ број 81/17 и
Правилником о изменама и
допунама Правилника о сталном стручном ...
васпитача и стручнихсарадника ("Службени гласник
РС", број 48/2018)

IX
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6.

Води тим за остваривање угледних часова
активности;(примена „Тролист“ метода наставе)

7.

Учествује у анализирању резултата самовредновања и IX- VIII
предлагању мера за побољшање рада установе;

8.

Покреће иницијативе у сарадњи са родитељима,
колегама и јединицом локалне самоуправе за
унапређивање друштвене улоге установе
Прати напредовање деце и ученика примењујући
различите методе и технике;
Припрема предлог за
измену Правилника о
похваљивању и награђивању ученика
Учествује у праћењу развоја компетенција за професију
наставника, васпитача и стручних сарадника у установи
– Даје предлоге за стручно усавршавање

9.
10.
11.

и IX- VIII

IX- VIII
IX- VIII
IX -X
IX- VIII

План рада педагошког саветника школске 2018-19.
Милица Томовић
Бр.
активности

Садржај рада

Време
реализације

Пружање стручне помоћи колегама (по потреби )
1.

Упућивање колега у Програм обуке наставника II циклуса основне
школе за остваривање програма наставе и учења у организацији
Министарствa просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије

IX - VIII

2.

Рад са приправницима – посета часовима , консултације

IX - VIII

Учествује у раду школских тимова:
3.

o тим који припрема школски програм и индивидуални
образовни план

IX - VIII

o тим за културну делатност школе
Учествује у изради школских докумената
4.

o годишњег плана рада

IX - VIII

o плана стручног усавршавања установе
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5.

Усаглашавање постојећег школског Правилника о стручном усавршавању
са
новим Правилником о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
„Службени гласник РС“ број 81/17 и Правилником о изменама и
допунама Правилника о сталном
стручном ...
васпитача
и стручнихсарадника ("Службени гласник РС", број 48/2018)

IX

6.

Члан је тима за остваривање угледних часова и активности;(примена
„Тролист“ метода наставе)

IX - VIII

7.

Учествује у анализирању резултата самовредновања и предлагању
мера за побољшање рада установе;

IX - VIII

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Покреће иницијативе у сарадњи са родитељима, колегама и
јединицом локалне самоуправе за унапређивање друштвене улоге
установе
Прати напредовање деце и ученика примењујући различите методе и
технике;
Припрема предлог за
измену Правилника о похваљивању и
награђивању ученика
Учествује у праћењу развоја компетенција за професију наставника,
васпитача и стручних сарадника у установи – Даје предлоге за
стручно усавршавање
По решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја члан је комисија за лиценцирање наставника
Менторство студентима Филолошког факултета на хоспитовању.

IX - VIII
IX - VIII
IX - X
IX - VIII
По позиву
IX - VIII
III - IV
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VII

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

1.План рада педагога
Педагог:Тијана Кићовић
1. Ц и љ
▪ Примена савремених теоријских и практичних сазнања педагошке науке у процесу остваривања
задатака основног образовања и васпитања и унапређивања васпитно - образовног рада.
2. З а д а ц и
▪ Учествовање у стварању програмских педагошко - организационих и дидактичко - методичких
услова за остваривање циљева основне школе;
▪ Унапређивање, осавремењавање и рационализација васпитно-образов-ног рада;
▪ Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата васпитно-образовног рада;
▪ Подстицање и праћење развоја ученика (интелектуалног, социјалног, емоционалног, моралног,
естетског, физичког и професионалног);
▪ Организовање пдагошко - психолошког образовања наставника;
▪ Оставривање сарадње са родитељима, предшколским установама, средњим школама,
факултетима, институтима, здравственим, социјалним и културним институцијама, стручним
службама Министарства просвете и другим институцијама од значаја за основно образовање и
васпитање.
ОБЛАСТ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Планирање
програмирање
образовноваспитног рада

Праћење
вредновање
образовно
васпитног рада

1.Учешће у изради концепције Годишњег плана рада школе
2. Учешће у припреми делова Годишњег плана рада школе
и (подршка ученицима, заштита ученика од насиља..., стручно
усавршавање запослених, посебних програма васпитног рада)
3. Израда годишњег плана рада и месечних планова рада педагога
школе
4. Учествовање у реализацији активности из ШРП-а
5. Учешће у изради ИОП (по потреби);
6. Учешће у планирању набавке стручне литературе и периодике
7. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског и
додатног рада и плана рада одељењског старешине
8. Припрема плана посете часовима у школи

мај/август
јун / август
током године
септембар/мај
током године
септем./октобар
септембар

октобар и фебруар
1.Учешће у праћењу и вредновању образовно – васпитног рада током године
школе и предлагање мера за побољшање рада у циљу задовољавања
и потреба ученика;
2. Учешће у вредновању остварености општих и посебних током године
– стандарда постигнућа ученика ( спровођење квалитативних анализа
постигнућа ученика);
3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП- током године
а);
4. Учествовање у праћењу и вредновању примене нових метода и током године
облика рада у појединим предметима;
5. Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе ;
јун - август
6. Праћење анализе успеха ученика и дисциплине на
класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово током године
побољшање ;
7.
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, током године
такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у средње
школе;
8. Израда анкете „Адаптација ученика петог разреда на предметну октобар
наставу „ ;
март
9.Израда анкете за ученике шестог разреда - физика
10. Праћење реализације активности у ШРП – у;
током године
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Рад
наставницима

1.
Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака васпитно – образовног
рада;
2. Сарадња са наставницима на упознавању у анализи савремених
облика и метода рада (Пројекат „Тролист“)
3.
Пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика;
4. Пружање подршке наставницима на процесу подизања квалитета
нивоа ученичких знања и умења;
са 5. Сарадња са наставницима у изради плана професионалног
развоја и напредовања у струци;
6. Посете часовима редовне, додатне и допунске наставе и
слободних активности и анализа посећених часова и сагледавање
дидактичко – методичке заснованости;
7. Праћење вођења педагошке документације;
8. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима којима је
потребна додатна образовна подршка;
9. Учествовање у изради ИОП –а (по потреби)
10. Пружање помоћи наставницима у планирању и извођењу
угледних часова;
11. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих
друштвених група;
12. Идентификација обдарених ученика , као и оних који имају
проблеме у учењу и понашању;
13. Пружање помоћи наставницима и одељењским старешинама у
професионалном усмеравању ученика;
14. Сарадња са одељењским старешинама у реализацији појединих
садржаја ЧОС – а;
15.Пружање подршке наставницима у сарадњи са родитељима;
16. Саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао
и лиценцирања; (по потреби)

током године
септ./јун
током године
током године
јун- август
септембар - мај
током године
октобар - мај
током године
током године
током године
октобар - мај
током године
током године
октобар - април
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Рад са ученицима

1. Испитивање детета уписаног у основну школу;
2. Праћење успеха и напредовања ученика у наставним и
ваннаставним активностима;
3. Учешће у структуирању одељења првог разреда и по потреби
других разреда;
4. Пружање подршке ученицима који се школују по
индивидуализираној настави и ИОП –у;
5. Пружање подршке ученицима из осетњивих друштвених група;
6. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању;
7. Рад са ученицима на унапређењу : стратегије и мотивације за
учење, вештине самосталног учења, конструктивног решавања
проблема, здравих стилова живота:
a. Инструктивни рад са ученицима 5.разреда «Ефикасне
методе учења»
b. Примена социометрије за ученике 5. разреда
c. Конфликти – како их решавати ( за ученике 7.разреда)
8. Рад на професионалној орјентацији (сарадња са
одељењ.старешинама 7. и 8. разреда у реализацији радионица
ПО)
9. Испитивање професионалних жеља и опредељења ученика
осмог разреда;
10. Учешће у изради педагошког профила ученика којима је
потребан ИОП;
11. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који врше
повреду правила понашања у школи;
12. Распоред новодошлих ученика и праћење њихове адаптације
13. Пружање подршке и помоћи пружање подршке у раду
ученичких организација

април - јун
током године
август
током године
током године
током године

септембар
октобар - мај
октобар – нов.
јануар – фебруар
током године
током године
током године
септембар-мај
током године
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Рад са родитељима

Рад са директором ,
стручним
сарадницима
,
педагошким
асистентом
и
пратиоцем детета,
односно ученика

1. Организовање и учествовање на општим и групним
родитељским састанцима у вези са организацијом и
остваривањем васпитно – образовног рада
2. Припрема и реализација трибина, радионица са стручним
темама:
• Предавање за родитеље ученика 1. разреда: Почетак
школовања и улога родитеља у том периоду;
• Предавање за родитеље ученика 5. разреда: Адаптација ученика
на предметну наставу
3. Укључивање родитeља у поједине облике рада школе у
односу на њихове могућности и интересовања
4. Пружање подршке родитељима у раду са ученицима:тешкоће у
учењу, проблеми у понашању, проблеми у развоју,
професионалној оријентацији,...
5. Укључивање родитеља у поједине сегменте рада школе
(настави, секције,,пројекти,...);
6. Саветовање и пружање помоћи родитељима у креирању
слободног времена ученика;
7. Упознавање родитеља са важећим законима који се примењују
у школи, конвенцијама , протоколима и другим документима
који су важни за свестрани развој ученика;
8. Сараднња са Саветом родитеља (по потреби)
1. Сарадња са директором , на истраживању постојеће васпитнообразовне праксе;
2. Размена информација са директором и стручним сарадницима у
оквиру рада стручних тимова и комисија (предвиђених планом
рад);
3. Планирање заједничких активности ПП сужбе, директора
школе и учешће у изради анализа;
4. Сарадња са психологом на формирању одељења првог разреда;
5. Иновирање вођења педагошке документације;
6. Сарадња са директором и психологом школе на планирању
активности у циљу јачања наставничких и личних копетнција;
7. Заједничка координација активности педагога/психолога,
директора, педаг.асистента и пружање подршке оним
ученицима којима је потребан ИОП (по потреби)
8. Сарадња по питању приговора и жалби родитеља (оцену из
предмета или владања,...)

Током године
септембар
октобар – новем.
Октобар-мај
Током године
Током године
Током године
Током године

Током године
Периодично
Током године

током године
Током године
август
по потреби
по потреби
по потреби
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Рад у стручним 1.Учешће у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума,
органима
и Стручних
и одељењских већа - пружање информација о
резултатима
истраживања , обављених анализа и других
тимовима
активности од значаја за васпитно-образовни рад;
2.. Саопштавање резултата анкете «Физика и ја»
3. Сарадња стручним и одељењским већима у решавању проблема
везаних за реализацију наставе;
4. Учешће у раду Тим за заштиту ученика од насиља, ...
5.Учешће у раду стручног актива за развој школског програма и
стручног актива за развојно планирање;
5.Приказ испитивања разумевања прочитаног текста - одељењско
веће 3. разреда;
6. Сарадња са одељењским већем 4.разреда (прелазак на предметну
наставу);
7. Предлог мера за унапређивање рада стручних органа школе;8.
8.Учешће у раду стручних и одељењских већа (пројекат «Тролист»)

Током године

Сарадња
са 1.Сарадња са Центром за социјални рад (разводи и деца са
надлежним
ризичним понашањем);
установама,организ 2. Сарадња са предшколским установама:
ацијама
,
Предавања за родитеље у вртићима: "Припрема деце за
удружењима
и
полазак у школу" долазак будућих ученика 1. разреда у
јединицом локалне
школу
самоуправе
З.
Сарадња
са
Институтом
за
ментално
здравље
4. Сарадња са ДЗ "Стари град"
5. Сарадња са стручним сарадницима из школа са општине
Стари град
6. Сарадња са факултетима: Филозофским, Дефектолошким,
Филолошким;
7. Сарадња са Институтом за педагошка истраживања (пројекат
«Тролист»)
Вођење
1. Учешће у изради Годишњег плана рада школе;
документације
, 2. Израда годишњег плана рада и месечних планова рада
припрема за рад и
педагога;
стручно
3. Вођење дневне евиденције рада;
усавршавање
4. Евиденција о посећеним часовима ;
5.. Учешће у изради полугодишњих и годишњих извештаја о
раду школе;
6. Вођење евиденције о сарадњи са ученицима, родитељима и
наставницима;
7. Учешће у различитим видовима стручног усавршавања
(семинари, секције, праћење стручне литературе, похађање
симпозијума, конгреса,..)

Септембар-јун

март/април
Током године
током године

мај
током године

Март
Септембар-јун
Септембар-јун
током године
Септембар-јун
Септембар-јун

мај/август
током године
током године
октобар – март
јануар и август
током године
током године

*педагог учествује у планирању и реализацији активности: Тим за самовредновање, Стручног актива за
развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма,Тима за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања, Стручни тим за инклузивно образовање (по потреби) и школског тима за
маркетинг;
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2.Програм рада школског библиотекара
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ
•
•
•
•
Задаци

Промовисање читања и подстицање самосталности ученика у учењу
Развијање информационе писмености (медијске и информатичке) ученика
Остваривање сарадње и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и
локалне заједнице
Пружање услуга за унапређење свих облика и подручја рада образовно- васпитног процеса

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и
библиотечко-информацијских и просветно-културних активности, доприноси унапређивању свих облика
и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања
и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, и као члан школских тимова има задатке
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,
развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација,
стварањe услова за интердисциплинарни приступ настави,
мотивисањe за учење и подстицање оспособљавања за самостално учење и образовање током
целог живота,
сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
праћењe и подстицањe развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима
ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,
пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, као и оним ученицима који живе у тежим
социјалним приликама,
стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и
креативности код ученика,
развијање информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење,
анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија,
вођењe библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација
библиотечке грађе и други послови),
заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонд

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Подручје рада
•
•

Израђивање годишњег, месечних и оперативних
планова рада
Планирање и програмирање рада са ученицима и
наставницима

Време

Носилац

IX-VI

библиотекар

VIII-IX

библиотекар

Сарадници

чланови
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стручних већа

•

Планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и сараднике

•

Припремање програма рада библиотечке и литерарне
секције

VIII, IX,
I, II
VIII

библиотекар

директор,
руков.стручних
већа, педагог и
психолог

библиотекар

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Подручје рада

Време

•

Учешће у изради Годишњег плана рада и самовредновања
рада установе,

•

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне
образовно-васпитне активности (теоријска и практична
настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности
ученика и др.),

IX-VI

IX-VI

Носилац
директор,
стручни
сарадници,
наставници
библиотекар,
наставници
истручни
сарадници

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Подручје рада

•
•

•

•

Сарадња са наставницима на промоцији читања
ради задовољства кроз све облике образовноваспитног рада,
Сарадња са наставницима у припремању
ученика за самостално коришћење разних
извора информација,

Организовање наставних часова из појединих
предмета у школској библиотеци,

Сарадња са наставницима око утврђивања
годишњег плана обраде лектире, и коришћења
наставничко - сарадничког дела школске

Време

Носилац

Сарадници

IX-VI

библиотекар

наставници

IX-VI

библиотекар

наставници

IX

библиотекар

педагог,
психолог,
наставници,
ученици

IX-VI

библиотекар

наставници
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•

•

библиотеке
Коришћење ресурса библиотеке у процесу
наставе,
Систематско информисање корисника школске
библиотеке о новоиздатим књигама, и другој грађи,
о тематским изложбама у вези с појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и
усмено или писмено приказивање појединих књига.

IX-VI

библиотекар

наставници

IX-VI

библиотекар

наставници

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
Подручје рада

Време

•

Пружање помоћи при избору литературе и друге
грађе

•

Остваривање програма образовно-васпитног рада
са ученицима у школској библиотеци
I разред : –Упознавање ученика са школском
библиотеком.
- Учлањење ученика у библиотека
II разред : Упознавање ученика са дечијом
IXштампом.
III
разред
:
Упознавање
ученика
са
енциклопедијама за децу
IV разред: Упућивање ученика у коришћење
енциклопедија, лексикона, речника, приручника
(указивање на најосновније карактеристике
IX-I
појмова: садржај и регистар књиге и упознавање с
њиховим функцијама)
Обрада лектире по договору
V разред: Правопис српског језика

IX-VI

Носилац
библиотекар

библиотекар

Сарадници
наставници
учитељи

и

учитељи
наставници

и

наставници
ученици

и

библиотекар

VI-VIII разреда : Речници српског језика
•
•
•

•

Пројекат Читалачка значка
Организовање квиза знања
Испитивање читалачких потреба и интересовања

Формирање навика за самостално налажење
потребних информација и развијање читалачких
способности

IX, II

библиотекар

наставници,
учитељи,
ученици

IX-VI

библиотекар

наставници
учитељи,
ученици
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•

Развијање навика за чување, заштиту и руковање
књижном и некњижном грађом

IX-VI

библиотекар

наставници
учитељи,
ученици

•

Развијање метода самосталног рада за
коришћење књижног и некњижног материјала
Укључивање у рад библиотечке и литерарне
секције и пружање помоћи у остваривању програма
рада

IX-VI

библиотекар

Наставници

IX-VI

библиотекар

Ученици

Организовање сусрета са познатим личностима,
писцима и другим јавним и културним радницима

X-V,

библиотекар

ученици,
наставници

•

•

и

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Подручје рада

• Остваривање сарадње са родитељима у вези
са развијањем читалачких навика ученика и
анимирање потенцијалних донатора књига

Време

IX-VI

Носилац

библиотекар

Сарадници
наставници
учитељи

и

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Подручје рада

•

Сарадња са стручним већима наставника,
педагогом, психологом и директором школе у
вези с набавком и коришћењем књижне и
некњижне грађе, те целокупном организацијом
рада школске библиотеке,

Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне
грађе за школску библиотеку коју користе
ученици, наставници и стручни сарадници
•

Припремање и организовање културних
активности
школе
(књижевне
трибине,
сусрети, разговори, акције прикупљања књига,
конкурси, обележавање значајних јубилеја
везаних за школу и просвету)

Време

IX-VI

IX-VI

IX-VI

Носилац

Сарадници

библиотекар

директор,
педагог
психолог

библиотекар

директор,
стручни
сарадници
родитељи

библиотекар

чланови
библиотечке
секцијe

и

и
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•

Учешће у припремању прилога и изради
школског гласила и интернет презентације
школе.

IX-VI

библиотекар

чланови
библиотечке
секцијe

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Подручје рада
•

•
•

Време

Носилац

Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног
плана школе

IX-VI

Библиотекар

• Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора

IX-VI

Библиотекар

Рад у стручним тимовима с циљем промовисања школе и
прикупљања средстава за обнову књижног фонда
Учешће у Раду Актива библиотекара

IX-VI

библиотекар

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА; ОРГАНИЗАЦИЈАМА; УДРУЖЕЊИМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Подручје рада

•
•

Сарадња са другим школама и библиотекама на
пољу размене, међубиблиотечке позајмице,
Сарадња са локалном самоуправом у вези с
промоцијом рада библиотеке и школе,

Време

IX-VI

•

Сарадња са просветним, научним, културним и
другим установама

•

Учешће у раду Друштва школских
библиотекара Србије и других стручних IX-VI
друштава у локалној самоуправи и Републици
Србији.

Носилац

Сарадници

библиотекар

библиотекар
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IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Подручје рада

•

Време

Прикупљање података о наставним предметима

Носилац

IX-VI

библиотека
р
библиотека
р

•

Праћење и евиденција
школској библиотеци,

у

IX-VI

•

Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара – анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току школске године,

IX-VI

библиотека
р

•

Стручно усавршавање – учешће на семинарима,
саветовањима и другим скуповима на којима узимају
учешће и школски библиотекари.

IX-VI

Библиотека
р

VIII

коришћења

литературе

СЛОБОДНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

1.ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
1.План рада драмске секције
Руководилац секције: Милица Перишић
Време реализације
Програмски садржај
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР
НОВЕМБАР

- формирање секције и упознавање ученика са годишњим планом рада
- конкурси у септембру
- писање рада на задату тему
- заједничке дискусије, у виду трибина о написаним радовима
- посета Сајму књига
-вежбање у домену стила; умеће прављења рима и писања песама
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ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ
МАЈ

ЈУН

-упознавање и обнављање постојећег знања о врстама риме
-читање стихова омиљених песника
- техника писања састава
- анализа задатака на одабрану тему
- упознавање са стилским правцем дадаизма и његовим представником Тристаном
Царем због технике насумичног писања
- насумично бележење мисли од којих ученици одабирају једну и о њој пишу рад
- прикупљање материјала везаног за предстојеће празнике (Нову Годину, божић) као
и распуст, писање састава у виду поруке, честитке
-обележавање дана Светог Саве
- прикупљање састава на тему Свети Сава у књижевности
-анализирање састава писаних за време зимског распуста Шта бих променио у
савременом друштву
- анализа поетског дела; тема,мотив, стилске фигуре, версификације, врста риме
-самостална анализа приповетке или песме по самосталном избору
- упознавање са драмом као књижевним родом и елементима драме (чин, сцена,
дијалог, монолог)
- покушај писања дијалога и сцена на тадату тему
-посета позоришту
- обрада теме Књижевно дело на филму
- писање есеја за литерарни конкурс Дани ћирилице
- групни рад; састављање питања за истраживачки рад након прочитане књиге по
заједничком избору
-представљање омиљене књиге (зашто је препоручује) уз читање и анализу
омиљених делова
-упознавање са Ракићевом љубавном поезијом, анализа појединих делова песама и
тражење паралела које постоје између њих
- коришћење дијалекта у књижевности уз осврт на поједина књижевна дела у којима
је он присутан (Зона Замфирова стевана Сремца, Петријин венац Драгослава
Михаиловића)
- припрема за учешће на Мајским песничким сусретима
-анализа рада литерарне секције уз предлоге у допунама и изменама у досадашњем
раду
- препоруке књига за читање током предстојећег летњег распуста
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2. План рада литерарне секције
Руководилац секције: Весна Милинчић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.
Септембар

Октобар

Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март

Април

Мај

Јун

АКТИВНОСТИ
1. Оснивање и договор о раду секције
2. Прочитали смо за време распуста; Препоручујемо књиге
3. Разговор о одабраној књизи
1. Мала школа креативног писања: Како бих екранизовао књижевно дело
2. Читање и анализа састава
3. Одлазак на Сајам књига
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Мала школа креативног писања: Да сам писац... Волим да знам...
Читање и анализа састава
Путопис; састав У коју земљу би најрадије отпутовао, зашто и с ким?
Писање есеја за литерарни конкурс Свети Сава
Анализа и одабир најбољих радова за конкурс Свети Сава
Стилске вежбе : детаљизација, сажиимање

Покушај писања песме на слободну тему
Одлазак на изложбу
Писање ликовне критике
Читалачка значка (март - мај)
Припреме за Мајске песничке сусрете (април - мај)
Мала школа новинарства: Замишљени интервју: Питања за Уроша Петровића
Писање есеја за литерарни конкурс Дани ћирилице
Читање, анализа и одабир најбољих есеја за литерарни конкурс Дани ћирилице
Мала школа новинарства: Моја колумна
Представљање књиге по избору
Читање радова на тему Моја изложба успомена. Нека свако одабере неколико
предмета за које вас вежу посебна сећања. Сваки предмет уратко опишите и
објасните зашто вам је тај предмет значајан или драг.
1. Разговор о резултатима рада секције
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

3.План рада информатичке секције
Руководилац секције: Сања Дачевић
Време реализације

Програмски садржај
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СЕПТЕМБАР

Формирање секције
Инсталирање потребних програма

ОКТОБАР

Одабир и почетак рада у неким од сложенијих цртачких програма

НОВЕМБАР

Укључивање у израду конкурсних задатака из Математичког листа
Одабир ученика за такмичења

ДЕЦЕМБАР

Почетак рада у Power pointu
Укључивање у пројекат Join Multimedia Siemens или неки сличан пројекат

ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ

МАЈ

Рад на пројектима за такмичења
Правимо презентације у Power Pointu
Презентација радова ученика на нивоу школе

Анализа рада секције и припреме за наредну школску годину

4.План рада ликовне секције
Руководилац секције: Слободанка Тодоровић
Време реализације

Програмски садржај

СЕПТЕМБАР

Организација рада, ликовна проблематика у односу на слободни избор
ученика, коришћење литературе школске библиотеке

ОКТОБАР
НОВЕМБАР

Предавање: Византија и средњовековна српска уметност
Израда и опремање наставних средстава
Излагање ученичких радова на паноима школе
Предавање: Шта је икона? –сликање икона

ДЕЦЕМБАР

Израда костима, сценографије за прославу Светог Саве
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ЈАНУАР

ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ

Постављање изложбе ликовних радова о Светом Сави
Приказивање слајдова о Светом Сави, разговор

Зидне сликарске технике-предавање
Израда мозаика
Упознавање ученика са техником угљеног сликарства
Ликовно ангажовање око прославе Дана школе
Разговор о раду секције-предлози за следећу школску годину

МАЈ
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5.План рада секције „Млади географи“ – Јован Цвијић
Руководилац секције: Бојана Перуничић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

a. Планета Земља – утицај небеских тела на земљу.

физика,
математика

1.Посета опсерваторији и обилазак Калемегдана .

физика,
математика,
историја

IX - X

XI

XII
I/II/ III

IV

V/VI

КОРЕЛАЦИЈА

1. Природа – простор који нас окружује.

биологија

1.Човек – позитивни и негативни утицаји човека на природу.

историја,
биологија

1.Упознај Београд – обилазак града по следећој маршрути:
Краља Петра (са обиласком Бајракли џамије, куће Доситеја
Обрадовића и Вука Караџића, Кафане „?“ и Саборне цркве, Кнез
Михајлова, Плато, Стиденски трг, Трг републике, Краља
Милана, Скупштина и Андрићев венац, Београђанка, СКЦ, ЈДП,
Ресавска, Црква светог Марка, позориште Душко Радовић,
Ташмајдан, Српска кафана и Атеље 212, Дом омладине,
Скадарлија).

историја,
биологија,
музичко,
ликовно

1. Уради нешто позитивно за свој град – очистимо Србију

биологија
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6.План рада секције Млади математичари
Координатор секције: Јасмина Лукић/Александра Санковић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ
▪

Формирање секције

Јасмина
Лукић/Александра
Санковић

▪
▪

Бројеви кроз векове
(корелација са историјом)

Јасмина
Лукић/Александра
Санковић

▪

Нека значајана древна открића у математици (
Ератостеново мерење меридијана Земље, Талесово
мерење висине пирамиде ...)

Јасмина
Лукић/Александра
Санковић

▪

Израда паноа ( решавање неког проблема, слике
геометријских тела, дијаграми успеха ученика школе
из математике, резултати са такмичења . . .)

Јасмина
Лукић/Александра
Санковић

▪

„Мај- месец математике“

Јасмина
Лукић/Александра
Санковић

Октобар

Током године

Током године

Током године

Мај

7.План рада секције Млади Биолози
Координатор секције: Драгана Аврамовић
•

Циљ рада ове секције је проширивање знања у оквиру биолшких дисциплина, развијање
експерименталних вештина, способност посматрања, праћења и описивања појава у
природи.Секција омогућава развијање иницијативе у самосталаном истаживачком раду у
оквиру области за које су заинтересовани. Врло важан аспект су и посете различитим
манифестацјама, изложбама као и праћење савремених трендова у развоју биологије и
природних наука

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
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a. -формирање групе-евидентирање чланова;
b. -задаци и дужности чланова секције
Октобар

c. -заједничко доношење плана рада секције
d. -распоред рада
e. -упознавање са циљем и задацима
1. -естетско уређење кабинета

Новембар

Децембар

2. -„озелењавање“ кабинета

1. -предавање поводом светског дана борбе против
сиде
2. -посета фестивалу науке или фестивалу подводног
филма

проф.биологије (у сарадњи са
професорима пре свега
Стручног већа природних наука
као и свих предметних
професора чији су предмети у
корелацији са биологијом)
проф.биологије (у сарадњи са
професорима пре свега
Стручног већа природних наука
као и свих предметних
професора чији су предмети у
корелацији са биологијом)
проф.биологије (у сарадњи са
професорима пре свега
Стручног већа природних наука
као и свих предметних
професора чији су предмети у
корелацији са биологијом)

1. посета ботаничкој башти „Јевремовац“ или
Природњачком музеју
Фебруар-Мај

2. -истраживачки радови ученика
3. -подршка ученицима који су пријављени Центру за
таленте
4. -прављење збирки природног матерјала

проф.биологије (у сарадњи са
професорима пре свега
Стручног већа природних наука
као и свих предметних
професора чији су предмети у
корелацији са биологијом)

5. -упознавање са стањем угрожености планете Земље
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8.План рада еколошке секције –Драгана Аврамовић
▪

Основни циљ рада еколошке секције је развијање еколошке свести код ученик кроз
стицање знања из области екологије као и кроз подстицање ученика на различите облике
активности и сарадње са локалном заједницом који доприносе очувању животне и радне
средине.
▪ Еколошка секција је отворила врата за сарадњу свим ученицима наше школе,
заљубљеницима у природу, здравље, животну средину и екологију.
▪ Порука Секције је да се уз дружење подстакне и развија еколошка свест ученика и
негује еколошки одрживи однос према околини.
▪

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наша школа је већ две године у пројекту „Рециклажа није бламажа“ који има за циљ да
појам и значај рециклаже приближи ученицима. У ту сврху у холу школе постављена су
два контејнера за одлагање електронског отпада.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Озелењавање учионица и школе
IX - X
током
године
током
године
током
године
IV

1. Обележавање значајних еколошких датума (Светски дан заштите животне средине,
Светски дан здравља, Дан здраве исхране...)
1. Посете еколошким манифестацијама у граду ( нпр. Green fest, Ноћ истраживача...)
2. Сарадња са еколошким друштвима или организацијама за заштиту животиња
1. Сарадња са институцијама локалне заједнице у остваривању одређених активности
везаних за заштиту животне средине
1. Пролећно сређивање школског дворишта
1. Учешће на конкурсима, пројектима

V/VI

2. Обавештавање путем плаката - обавештавање свих запослених и ученика о новим
достигнућима из области екологије као и примера добре праксе из области екологије
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9.План рада спортске секције
•

Руководилац секције: Јасмина Гајић

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

током
године
током
године

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА
КОШАРКУ

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

Кошаркашки став
Хватање лопте у висини груди,
Хватање лопте у висини кука са земље
Варијанти
Вођење, дриблинг, пивотирање
Додавање лопте са једном и две руке

током
године

1. Бацање на кош са једном и две руке
2. Шут на кош из места кретања, скока
шут на кош из места, кретања, скока,
шут са стране и центра
3. Шут хорог десном и левом руком

током
године

1. Кошаркашка двокорак
2. Скок шут
3. Слободно бацање

током
године

1. Баскет
2. Пар са применом правила

током
године

1. Такмичење

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА
ОДБОЈКУ

1. Одбојкашки став
2. Одбојкашке лопте претима
3. Одбојкашке лопте чекићем

1. Варијанте одбијања лопте прстима и
чекићем

1.

Сервис –Смеч- Блок- Пријем
сервиса

1. Дизање лопте у чучњу преко главе

1.

Игра са правилима

1. Такмичење

10.План рада спортске секције
Руководилац секције: Александар Суботић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА
КОШАРКУ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ФУДБАЛ
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▪
▪
током
године
▪
▪
▪
током
године

▪
▪
▪
▪

током
године

▪
▪
▪
▪
▪

током
године

▪
▪
▪
▪

током
године

▪
▪
▪
▪
▪

током
године

▪

1. Техника напада:
Основни кошаркашки став - Држање
лопте
Додавање лопте - са две руке са груди
директно и о тло, једном руком са кука
директно и о тло, једном руком са
рамена и о тло, једном руком са стране
пивотирање, заштита лопте
Полазак у дриблинг — директни и
укрштени
Вођење лопте и промена руке која води
лопту (предња, кроз ноге, иза леђа)
Откривање — демаркирање за пријем
лопте — уђе.изађе на исту страну и
изађе
на 45 степени
Промена правца и промена брзине
1:1 на, 1/2, и 1/1 терена из позиције
нападача
Шут из кретања — двокорак леви и
десни са шутем одозго и одоздо
Скок — шут
1. Техника одбране:
Основни одбрамбеникошаркашки став
Кретање у одбрамбеном кошаркашком
ставу прилазак играчу пошто је ухватио
лопту
Одбрана на играчу који води лопту
Постављање на линији лопта – нападач
без лопте
Померање одбрамбеног играча на
померање лопте и померање нападача
Усмеравање у одбрани
Помагање у одбрани
1:1 на 1/2, 1/4 и 1/1 терена из позиције
одбрамбеног играча
Одбрана од откривања
1. Тактика напада:
Дупли пас
Пасинг гаме
Контранапад
Напад против одбране на читавом
терену
2:2 на 1/4 и 1/2 терена
Тактика одбране:
Одбрана на 1/2 терена — човек на
човека

1. Техника напада:
▪
▪
▪
▪

Пријем лопте
Полазак у дриблинг
Додавање лопте — унутрашњим,
спољашњим и горњим делом стопала
Вођење лопте

▪
▪
▪
▪
▪

Шут на гол
Промена павца
Промена брзине
Откривање за пријем лопте
Дупли пас

1. Техника одбране:
▪
▪
▪

Чување играча са лоптом
Чување играча без лопте
Промена правца и промена брзине

▪
▪
▪
▪

Одбрана од окривања
Одбрана од утрчавања
Одбрана од дуплог паса
Техника голмана
1. Тактика напада:

▪
▪
▪
▪

Сарадња два играча
Сарадња три играча
Контранапад
Акција после извођења лопте након
прекида утрчавање
▪ Прелазак из одбране у напад
1. Тактика одбране:
▪

Одбрана на 1/1
127

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

▪
▪

Одбрана на 1/1 терема – човек на
човека
Пресинг одбрана на 1/1

▪
▪
▪
▪
▪

Одбрана на 1/2
Одбрана од контранапада
Одбрана од дуплог паса и иза леђа
Усмеравање у одбрани
Помагање у одбрани

▪ Задаци у раду за кошаркашку секцију:
Укључити што већи број ученика на додатни рад у секцији као вид анимирања
за активно тренирање фудбала у клубу
Усавршавање већ усвојених знања као вид додатног тренинга
Уигравање и стварање екипе за школска, општинска и регионална такмичења
Развијање здравог односа према социјалном окружењу
Развијање психо—моторних способности ученика и њихово подизање на виши ниво
▪ Задаци у раду за фудбалску секцију:
Укључити што већи број ученика на додатни рад у секцији као вид анимирања
за активно тренирање фудбала у клубу
Усавршавање већ усвојених знања као вид додатног тренинга
Уигравање и стварање екипе за школска, општинска и регионална такмичења
Развијање здравог односа према социјалном окружењу
Развијање психо-моторних способности ученика и њихово подизање на виши ниво
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11. План и програм рада секције „млади историчари – Јован Рајић“
Имплементација „ТРОЛИСТА“

Имплементација „ТРОЛИСТА“

Имплементација „ТРОЛИСТА“

Обележавање државних празника –
школске славе - Дана светог Саве – Дана
духовности

Обележавање државних празника –
школске славе - Дана светог Саве Дана
духовности
8 векова од крунисања Стефана
Првовенчаног
Обележавање
јубилеја
100
годишњице Првог светског рата

Обележавање државних празника
Сретење – Дан државности РС

–

Обележавање
јубилеја
100
годишњице Првог светског рата

-

Обележавање јубилеја 100 - годишњице
Првог
светског
рата
Посете изложбама, музејима, галеријама–
према градској динамици,археолошким –
историјским локалитетима... коришћење
ресурса локалне средине
Одржавање огледно – угледних часова :
Истраживачки радови „Стилови грчке
архитектуте на грађевинама Београда“ ,
пројекти, радионице , Рад на изворима,
литератури

АКТИВНОСТИ ученика и наставника

Учи се вештина и техника писања
семинарског рада -Како се пише
семинарски рад?
Израда наставних средстава – Пано –
плакат у настави историје
Презентовање,
смотра
изложба
продуката рада ученика
– есеји,
реферати, панои – плакати , power/ point
/мапе ума ...
/Сајам пројеката
Припремање продуката ученичког рада за
web страницу школе

Посете
изложбама,
музејима,
галеријама–
према
градској
динамици,археолошким
–
историјским
локалитетима...
коришћење ресурса локалне средине
Одржавање
огледно – угледних
часова
:
Опште
одлике
средњовековне
културе
–
интердисциплинарно
Истраживачки радови,
пројекти,
радионице – „Средњовековна трпеза“ ,
Рад на изворима , литератури,
Учи се вештина и техника писања
семинарског рада -Како се пише
семинарски
рад?
Израда наставних средстава – Пано –
плакат у настави историје
Презентовање, смотраизложба
продуката рада ученика
– есеји,
реферати, панои – плакати , power/
point /мапе ума ... /Сајам пројеката
Припремање продуката ученичког
рада за web страницу школе

Имплементација „ТРОЛИСТА“

Посете
изложбама,
музејима,
галеријама–
према
градској
динамици,археолошким – историјским
локалитетима... коришћење ресурса
локалне средине
Одржавање огледно - угледних часова :
Истраживачки радови,
пројекти,
радионице – „Хајдучка трпеза“ ,
Рад на изворима, литератури,
Учи се вештина и техника писања
семинарског рада -Како се пише
семинарски
рад?
Израда наставних средстава – Пано –
плакат у настави историје
Презентовање, смотра - изложба
продуката рада ученика
– есеји,
реферати, панои – плакати , power/ point
/мапе ума ...
/Сајам пројеката
Припремање продуката ученичког рада
за web страницу школе

Обележавање државних празника –
Дан сећања на српске жртве у
Другом
светском
рату,
Дан примирја у Првом светском
рату,
Дан
победе
Обележавање јубилеја 100 годишњице Првог светског рата –
Солунски фронт – пробој, Јунаци
гвозденог пука, Милунка Савић
Посете
изложбама,
музејима,
галеријама
–
према
градској
динамици
,археолошким
–
историјским
локалитетима...
коришћење ресурса локалне средине
Одржавање огледно – угледних
часова
Истраживачки радови,
пројекти, радионице , Рад на
изворима
Учи се вештина и техника писања
семинарског рада -Како се пише
семинарски
рад?
Израда наставних средстава – Пано
– плакат у настави историје
Презентовање, смотра- изложба
продуката рада ученика – есеји,
реферати, панои – плакати , power/
point /, мапе ума ... /Сајам пројеката
Припремање продуката ученичког
рада за web страницу школе
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Египат – митологија; Београдска
мумија
ПРАИСТОРИЈА НА
ТЛУ СРБИЈЕ- Лепенски Вир,
Старчево, Писменост из Винче;
Грчко
–римски
пантеон;
Херодот;
Висећи
вртови
–
Вавилон
АЛЕКСАНДАР
–
Александрије
Светска
чуда
Старог
света
Грчо наслеђе -стубови на фасадама
београдких зграда
Мозаикримски градови и цареви на тлу
Србије

Могуће теме

Чари археологије !?

Место
реализације

Кабинет за историју и географију,
учионица, школска библиотека,музеј ,
галерија
–изложба
,позориште,
биоскоп,археолошки
–историјски
локалитет ...

Митологија старих Словена –
Срба ,богови, митска бића,
хороскоп
–дрвеће
,цвеће
,
Словенска
свадба
Стрип у настави: Дикан,
Астерикс
и
Обелиск
...
Извори : Мирослављево јеванђеље
– орнаменти , фреске, иконе
Родослов,
Душанов
законик;
Титуле српске средњовековне
властеле
Марко Краљевић –историја и
предање
Вук Бранковић-издајник или не?
Београд – престони град Деспот Стефан Лазаревић –
зашто улице мога града носе
деспотово
име?
6
векова
Манасије
Ресавска школа

Древне цивилизације Америке –
Маје
,Инке,
Астеци,
ПРЕПОРОД
–
ОБНОВАХуманизам
и
ренесанса
Мехмед
паша
Соколовић
Хајдуци и ускоци – Хајдук Вељко,
Станко...
Портрети
,
биографије
и
поређења:Јован Рајић, Стојан
Новаковић;
Доситеј
Обрадовић,Вук
Стефановић
Караџић,
Карађорђе
–Милош
Обреновић ...
Макијавели,
бонапарта

Луј

14,

Наполеон

Барок
–европски
и
српски
представници
Нововековне српске династије
Источно питање

Прве савезничке победе у Првом
светском рату – Церска и
Колубарска
битка
,
Војводе – Степа Степановић и
Живојин
Мишић,Петар
Бојовић,Радомир
Путник
Одбрана Београда - Мајор Драгутин
Гавриловић
„ГОЛГОТА
И
ВАСКРС
СРБИЈЕ“ Солунски фронт –
пробој,
Јунаци
гвозденог
пука,
Милунка
Савић
Пријатељи : Арчибад Рајс...
Историографија,савремени
историјски извори

Поузданост историјских извора
Кабинет за историју и географију,
учионица,
школска
библиотека,музеј , галерија –
изложба
,позориште,
биоскоп,археолошки –историјски
локалитет ...

Кабинет за историју и географију,
учионица,
школска
библиотека,музеј , галерија –
изложба
,позориште,
биоскоп,археолошки
–историјски
локалитет ...

Кабинет
за
историју
и
географију, учионица, школска
библиотека,музеј , галерија –
изложба
,позориште,
биоскоп,археолошки
–
историјски локалитет ...
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Корелација

Географија,
српски
језик-развој
писма
писмености, ликовна- Естетски аспект у изради
плаката и музичка култура- звучна виљушка,
физика- мерење времена сунчани сат, пешчани сат
,математика
–графички
приказ
линије
времена,јединице
рачунања
времена
верска
настава-хришћанска,муслиманска ера, грађанско
васпитање –демос –демократија , полис –град
држава и свакодневни живот у прошлости...

Облици и методе
рада

Тролист облици и методе: сарадњагрупни рад, креативност-отворени
задаци,игра,
истраживачки
рад,критички
дијалог
,рад
у
пројектима
рада

План
иранб
р.
часов
а

Начин
праћења и
евалуациј
а

Продукти
разговор

Чланови секције

ученика,

Географија- елементи геог.карте, границе
држава средњег века у Европи;српски језик –
Песма о Роланду, житија ; енглески, руски и
немачки језик - универзитетиликовнацрквена
уметност:Западно
европски,
Византијски и Арабљански стил –фреска, икона
– правила осликавања и арабеска , Естетски
аспект у изради плаката и музичка културацрквена
музика,
физика-зачеци
наукеастрономија,хемија – алхемија; математикаарапски бројеви, израчунавање покретних
празника ;техничко образовање- архитектура
средњег
века.верска
настава
–црквена
организација
,
индулгенција,
грађанско
васпитање
и
свакодневни
живот
у
прошлости...

Географија-староседелачко
становништво
Америке – Маје Инке Астеци Капитализам,
Регионална и политичка подела континената,
српски
језик-Књижевност
хуманизма
и
ренесансе;енглески језик- Виљем Шекспир
ликовна- Уметност хуманизма и ренесансе,
перспектива Естетски
аспект у изради
плаката ,и музичка култура-музика 15. и 16.
века, Физика компас,бусола;математика – Рене
Декарт, биологија –биљни и животињски свет
пореклом из Америке;техничко образовањеградитељска
делатност
хуманизма
и
ренесансе;верска настава-тајни црквени судинквизиција, верска подела - протестанти,
монашки редови, грађанско васпитање- Облици
државног уређења и свакодневни живот у
прошлости...

Географија- Политичка карта Европе,
Балкана, Србије и Црне Горе, српски језикКњижевност почетком 20, века, ликовнаУметност почетком 20. века – сликарски
правци, филм, Естетски аспект у изради
плаката и музичка култура-марш,музика
из ратова, физика –Атомска физика-Пјер и
Марија Кири, математика, хемија –
Периодни систем елемената-Мендељејев
техничко
образовање,верска
наставаунијаћење,антисемитизам,
грађанско
васпитањеБуквар
дечијих
права,
Конвенција
о
правима
детета
и
свакодневни живот у прошлости...

Тролист
облици и методе:
сарадња-групни рад , креативностотворени
задаци,игра,
истраживачки
рад,критички
дијалог ,рад у пројектима

Тролист
облици и методе:
сарадња-групни рад, креативностотворени задаци,игра, истраживачки
рад,критички
дијалог
,рад
у
пројектима

Тролист
облици и методе:
сарадња-групни
рад,
креативност-отворени
задаци,игра,
истраживачки
рад,критички дијалог ,рад у
пројектима

анализа, Продукти рада ученика, анализа, Продукти рада ученика, анализа, Продукти рада ученика, анализа,
разговор
разговор
разговор

10

10
Чланови секције

10
Чланови секције

10
Чланови секције

Наставник Радица Миљаковић Аврамовић
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2. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. План активности и сарадње Црвеног Крста Општине Стари град и ОШ „Браћа
Барух“
Табела планираних активности за ученике :

Редни
број

1.

Активност / програм

Учлањивање ученика у
Црвени крст Стари град

Узраст
ученика
Ученици
свих
разреда

Трка за срећније
детињство

Ученици
свих
разреда

3.

Прва помоћ

Шести и
седми
разред

4.

Квиз ''Шта знам о
Црвеном крсту и
добровољном
давалаштву'' –
општинско такмичење

Четврти
разред

5.

Програм ''Промоција
хуманих вредности''

Трећи до
пети разред

2.

6.

Предавање о превенцији
ХИВ/АИДС-а и болести
зависности

Осми
разред

Начин реализације

Период
реализације

Прикупљање
годишње чланарине
од стране сарадника
Црвеног крста

Септембар и
октобар месец

Продаја стартних
бројева,
Трка

Курс у трајању од 12
сати

Квиз

Предавања по
одељењима

Продаја стартних
бројева септембар
Трка - Прва
недеља октобра
Шести разред
сеп.нов.
Седми разред
феб.април
Подела
материјала –
фебруар месец
Општинско
такмичење –
Април

Цела школска

(7 до 10 часова)
Трибине за више
одељења или један
школски час по
одељењу

Новембар,
децембар и март,
април
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7.

Програм ''Купајмо се
безбедно''

Седми или
осми разред

Трибине за више
одељења

Новембар и
април, мај

8.

Борба против трговине
људима

Сви
разреди

Трибине за
заинтересоване
ученике или један до
два школска часа по
одељењу

9.

Акција ''Један пакетић,
много љубави''

Ученици
свих
разреда

Прикупљање
слаткиша и играчака
за новогодишње
пакетиће

децембар

10.

Конкурс ''Крв живот
значи''

Сви
разреди

Конкурс ликовних и
литерарних радова

Фебруар -април

Цела школска

1. Учлањивање ученика у Црвени крст . Чланарина се и ове године није мењала и износи 50,00
динара по ученику.
2. Трка за срећније детињство ''Имамо циљ, дођи на старт''
Ова акција опште-друштвеног карактера, има за циљ побољшање социјално-материјалног
положаја посебно угрожених категорија деце. Продајом стартних бројева, чија цена и ове године
износи 50,00 динара по комаду Црвени крст сакупља наменска средства, која ће бити употребљена
сходно циљу ове акције.
3. Прва помоћ
Ученицима нудимо курс прве помоћи у трајању од 12 часова (три дана – четвртак, петак и субота),
који се одржава у просторијама Црвеног крста. Након завршетка курса формирају се екипе прве
помоћи које касније учествују на општинском такмичењу, представљајући своју школу
4. Квиз ''Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву''
Победник овог квиза представља нашу општину на градском финалу квиза. Теме које су
заступљене у квизу су: историјат организације Црвеног крста, знак и принципи и активности
организације Црвеног крста.
5.Програм ''Промоција хуманих вредности''.
Реализује се кроз радионице у оквиру одељења или групе (од 10 до 14 радионица) у склопу часова
грађанског васпитања или одељенске заједнице на теме: дискриминација, родна равноправност,
лични, групни и културни идентитет, толеранција, ненасилно решавање конфликата, дечија права
и cyberbulling. Циљ је смањење насиља међу младима кроз учење о вештинама комуникације и
уважавању културолошких разлика.
6. Превенција ХИВ/АИДС-а и болести зависности
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Методом вршњачке едукације ученици имају прилику да се у току једног до два школска часа
упознају са основним карактеристикама ХИВ вируса, начином преношења, превенцијом, ризиком
наркоманије, последицама и карактеристикама зависности.
7.''Купајмо се безбедно''
Циљ овог програма је смањење повређивања и утапања купача на купалиштима. Ученици виших
разреда основних школа , имају прилику да се упознају са правилима понашања на купалиштима,
мерама помоћи и самопомоћ
8. Борба против трговине људима
Црвени крст Србије развио је превентивни пакет са друштвеним играма и за млађе и за старије
узрасте ученика. Посебан нагласак се ставља на превецију тј. мере опреза.
9. ''Један пактић, много љубави''
Традиционална активност Црвеног крста у којој учествују ученици основних и средњих школа,
тако што донирају слаткише или играчке за новогодишње пакетиће за децу без родитељског
старања или на болничком лечењу.
10. Конкурс ''Крв живот значи'' Конкурс у области ликовних и литерарних радова реализујемо са циљем промоције здравих
стилова живота и развијања свести и културе добровољног давалаштва међу младима.

2. План рада организације Пријатељи деце
Координатор: Радмила Савић
1. Дечја недеља
2. Литерарни конкурс на тему :
3. „Ја и моји пријатељи свих генерација„
4. B. Ликовни конкурс на тему:
5. “ Ја и моји пријатељи свих генерација „
6. Ц. Дечје игре без граница „ Спретнији сам и бржи „
7. Д. Хуманитарна акција '' Деца – деци ''.
8. Д. Фестивал Дечјег стваралаштва
2.

Ђачки песнички сусрети

3.

Креативна радионица : „ Маштарија сваштарија од новинског папира „

4.

'' Најраспеваније одељење ''

5.

Карикатура '' Мали Пјер ''
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6.
7.

Такмичење соло певача '' Златна сирена '' , дуета, терцета, квартета
Такмичење рецитатора

8.

Такмичење хорова , оркестара и групе певача

9.

Позоришне игре – кратке и дугачке драмске форме

10.

Ускршњи дани

4. План рада Ученичког парламента
Координатор: Весна Милинчић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ

1. Формирање парламента и избор председника и два члана за Школски одбор
2. Давање предлога стручним органима школе, Савету родитеља и Школском одбору за
унапређење школског живота ученика (безбедност ученика, уређење школског простора,
правила понашања, ваннаставне активности, као и предлози за школски развојни план).
1. Какву атмосферу у школи желимо и како је остварити?
2. Екскурзије и излети-извештаји ученика
3. Активности у организацији Спортског дана школе
4. Како учинити допунску наставу занимљивом?-предлози
1. Успех и владање ученика на првом класификационом периоду-анализа
2. Планирање посете позоришној представи
3. Учешће у организацији Спортског дана школе
4. Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
1. Учешће у припреми и реализацији прославе Нове године
2. Учешће у припреми Светосавске академије
3. Учешће у хуманитарној акцији за децу на лечењу у болници „Драган Херцог“
1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта-да ли смо
задовољни?
2. Учешће у реализацији Светосавске академије
3. Како се поштују школска правила?-анализа
1. Договор о начину помоћи ученицима који су постигли недовољан успех у првом
полугодишту
2. Организација посете позоришној представи
1. Анализа реализованих предлога који се односе на атмосферу у школи
2. Како се одвијају припреме за полагање Мале матуре као и припреме за такмичења
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Април

Мај

1. Анализа успеха и владања ученика на трећем класификационом периоду
2. Припреме за прославу Дана школе
3. Учешће у организацији Спортског дана школе
1. Учешће у организацији прославе Дана школе
2. Учешће у организацији Спортског дана школе
3. Како се поштују школска правила?-анализа

3.ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ОД 1. ДО 3. РАЗРЕДА И СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ 4. РАЗРЕДА

Садржаји
програма

Број
часова

Активности у
образовноваспитном
раду

Основни облици
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

Друштвене
активности:
Радионице
„Школа
насиља“

без

Активности
поводом
обележавања:
Међ.дан мира ,
Међ..дана
инвалида, Данa
људских права,
Дана воде, Дана
здравља,
Дана
планете,
Дана
борбе
против
пушења,
Дана
заштите животне

10

- Сарадња са локалном
метода заједницом.
- израда паноа практичних
- Развијање свести о
радова
здравом начину живота .
- посете
- изложбе

- текстуална
- кооперативна

- Поштовање разлика и
уважавање својих и туђих
потреба.
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средине

- чишћење

Техничке
активности:
Уређење
школског
простора

7

- Израда честитки
поводом
значајних датума

- Развијање креативности,
купљење метода стваралачког
рада,
папирића
практичних
уредности, прецизности,
изграђивање
личних
сечење, радова
критичких ставова према
лепљење,
животне
- демонстративна загађењу
цртање,
средине.
сликање

Хуманитарне
активности

- прикупљање
новца,

- Акције поводом
Дечје недеље
- Сарадња са
Црвеним крстом

4

школског
прибора,
играчака…

Помоћ
болесном другу

- посете

Развијање
односа.
- демонстративна
- кооперативна
- дијалошка

хуманог

- Поштовање разлика и
разумевање
туђих
потреба.
- Развијање такмичарског
духа.

- Помоћ старим
особама
Спортске
активности

- игра

Организовање
спортских
такмичења
одељенска,
међуодељенска

5

- Развијање такмичарског
духа.

- различити - демонстративна
облици
- Развијање
- кооперативна
спретности,
кретног
способности.
изражавања

моторике
физичких
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Културне
активности

Развијање
посете
културним
- демонстративна културе.

Посете:
- библиотеци
- учествовање у
активностима поводом
школских

установама
10

- текстуална

јавни - стваралачка
наступи
- игра улога

опште

- Развијање и подстицање
стваралачке активности.
Развијање
маште,
оригиналности,смисла за
лепо.

празника

План рада слободних активности у 4. разреду
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

АКТИВНОСТИ
1. Сређивање ученичких ормарића и уџбеника
2. Јесењи пано - цртежи
3. Посета Природњачком музеју
4. Створили смо, покажимо
5. Уређење школског простора
1. Дечији хепенинг, смотра дечијег стваралаштва
2. Правимо дрво генерације
3. Чувамо природу - плакат
4. Уређење школског простора
5. Посета библиотеци „Драган Лукић“
1. Игродром – школско такмичење
2. Припреме за такмичење „Нај распеваније одељење“
3. Драматизација текста „Ружно паче“
4. Уређење школског простора
1. Избор песама и рецитатора за „Ђачка песничка сусретања“
2. Израда украса за Ново годињи вашар
3. Уређење школског простора
4. Ново годињи вашар и прослава Нове године
1. Општинско такмичење – Игродром, Најраспеваније одељење
2. Припреме за прославу Дана Светог Саве
3. Прослава Дана Светог Саве
4. Припреме за такмичења
1. Припреме за такмичење рецитатора
2. Посета позоришту
3. Припреме за такмичења
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МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

IX

1. Учешће у такмичењу рецитатора
2. Обележавање 8. марта
3. Посета биоскопу
4. Уређење школског простора
1. Припреме за обележавање Дана школе
2. Обележавамо Васкрс
3. Шалимо се... писање шаљивих текстова
4. Уређење школског простора
5. Еколошки програм
1. Прослава Дана школе
2. Ђачка песничка сусретања
3. Посета Музеју науке и технике
4. Уређење школског простора
5. Пролећни пано – литерарни и ликовни радови
1. Светски дан екологије
2. У сусрет лету и распуста

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Остваривање програма васпитног рада

Програм васпитног рада оствариваће се кроз Правилник о понашању ученика, радника
школе и родитеља;
o Оставривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних
предмета оствариваће се истицањем и конкретизацијом васпитних циљева и задатака,
o Највећи део васпитних циљева и задатака оствариваће се кроз рад наставника на
часовима одељењских старешиае, као и на екскурзијама, посетама позоришту,
биоскопу, музеју,....
o Васпитни циљеви и задаци оствариваће се и кроз све врсте слободних активности
ученика и кроз ученичке организације,
Васпитне циљеве и задатке школа ће остваривати и кроз појачану сарадњу са родитељима
и са институцијама друштвене средине.
o

1.Професионална оријентација
Упознавање ученика са појединим подручјима рада, образовним профилима и
карактеристикама средњег образовања кроз поједине облике васпитно- образовног рада:
Избор наставних садржаја који се могу користити за професионално информисање ученика
– стручна већа (октобар);
• Редовна настава - коришћење садржаја наставе за упознавање ученина са
одређеним областима рада и занимања - наставници (током године);
• Час одељењског старешине (млађи и старији разреди);
• Слободне активности и други ваннаставни облици рада — у току рада подстицати ученике
да прикупљају додатне информације о одређеним занимањима – руководиоци секција
(током године);
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ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
I разред
- Упознавање ученика са занимањима у
школи (кроз часове редовне наставе СОН)
- Упознавање ученика са занимањима у
породици
- Редовне обавезе ученика у школи и код куће
- Занимања која највише волим - ликовни рад
II р а з р е д
- Разговор са ученицима о радним навикама и навикама
учења (час ОЗ)
- Упознавање ученика са занимањима основних услужних
делатности (настава СОН)
- Шта раде мој тата и мама на послу
III р а з р е д
- Дневни планови рада - радна обавеза - слободно време
(час ОЗ, породица)
- “Живот и рад људи у школи и родитељском дому” (са
освртом на потребна знања,Школу,особине личности
потребне за обављање појединих занимања и захтева
посла)
- Најчешћа занимања
IV р а з р е д
- Повезаност рада и успеха у школи са опредељивањем за
будући позив (разговор на часу ОЗ)
- Разговор о преласку на предметну наставу (разговор о
наставнику одређеног предмета ио његовом занимању)
- Учење и прелаз на предметну наставу
- “Кад порастем желео бих да будем” (ликовни и писаним
радови и изложба у учионици)
V разред
- Укључивање ученика у одговарајуће секције према
склоностима и интересовању
- Упознавање ученика са занимањима кроз одговарајуће
садржаје наставе током целе школске године
- Разговор са ученицима о развијању и неговању радних
навика, о напорима на раду и задовољству које доноси рад
- “Необична занимања” (Квиз, изложба у учионици)
VI р а з р е д
- Укључивање ученика у секције према
склоностима и способностима

Извршиоци

Време

Одељенски старешина

IX

Одељенски старешина

X

Одељенски старешина
Одељенски старешина

XI
IV

Наставник разредне наставе

X

Наставник разредне наставе

XII

Наст. раз. наставе

III

Наставник разредне наставе

IX

Наставник разредне наставе
III

Наставник разредне наставе

IV

Наставник разредне наставе
IX
Наставник разредне наставе
Наставник - педагог
Наставник разредне наставе

Одељенски старешина
Педагог
Предметни наставник
Одељенски старешина
Педагог
Одељенски старешина
Наставник ликов. кул.
Одељенски старешина
Педагог

X
XII
III

IX
током
године
XI
III

IX
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- Упознавање ученика са различитим занимањима кроз
одговарајуће наставне садржаје и остале облике рада у
Школи
- Прикупљање информација и материјала о свету рада
(разговор на часу ОЗ, изложба)
- Разговор са родитељима чија су занимања интересантна
(по могућности одлазак у радне организације, фабрике)

током
године

Наставници
Одељенски старешина
Одељенски
родитељи

током
године

старешина,
III

VII /VIII р а з р е д
- Укључивање ученика у слободне активности према
способностима и интересовањима
- Упознавање ученика са различитим занимањима кроз
одговарајуће наставне садржаје и остале облике рада у
школи
- Могућност деце и жеље родитеља
(разговор или предавање)
- Писмена вежба - Ликовни рад на тему
“Мој животни позив”, “Моје занимање”
- Према интересовањима ученика формирати групе и
детаљније их упознати са одређеним занимањима (разговор,
посета радној организацији)
- Радионице из пројекта «Професионална оријентација
прелазу у средњу школу» - избор 15-20 радионица
приручника « Професионална оријентација – пет корака
одлуке о школи и занимању», које ће се реализовати
часовима одељењског старешине

Одељенски старешина
Педагог
Наставници

IX
током
године

Од. старешина
Педагог
Предметни наставници

III

Одељенски старешина

III

ка одељењске старешине,
из педагог
до
на

II

X/ V

I Посебни облици рада на професионалном информисању за ученике 8. разреда предавање:
a) Спровођење анкете о професионалним интересовањима и информисаности
ученика 8. разреда и по потреби пружање допунских информација — носилац
активности: ПП служба (октобар – новембар)
б) Фактори за успешан избор занимања(носилац активности:педагог);
в) Упознавање са образовним профилима, критеријумима уписа у средње школе,
мрежом школа и проходношћу за даље школовање — носилац активности:
педагог (током године)
г) Израда паноа
- упознавање са појединим средњим школама и образовним
профилима- ПП служба (друго полугодиште)
II Упознавање здравствених, психолошких и образовних карактеристика ученика
141

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

важних за њихово усмеравање према одређеним подручјима рада и
профилима:
а) Идентификовање ученика са посебним потребама и њихово
професионално усмеравање у сарадњи са одељењским старешином и
родитељима-носилац активности: одељењске стрешине; педагог,
школски лекар (април)
в) Индивидуално професионално саветовање ученика 8. разреда-носилац
активности: педагог (март/ јун)
г) Разматрање резултата анкете о професионалним интересовањима ученика 8.
разреда — носилац активности: одељењско веће и педагошко-психолошка служб

2.Програм здравствене заштите ученика
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
•
•
•

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика који се однсе на здраве
стилове живота и развој хуманих односа међу половима;
Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље;
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на
развоју, заштити и унапређењу здравља ученика;

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Путем целокупне организације живота и рада у школи;
Кроз предавања и радионице на часовима одељењског старешине;
Кроз разнолике ваннаставне активности;
Путем стручних тема, мини истраживања уз помоћ здравственог особља Дома Здравља
«Стари град »;
5. Сарадња са логопедом Дома здравља «Стари град »;
6. Редовни систематски и контролни прегледи ученика,као и вакцинација.
1.
2.
3.
4.

МЛАЂИ РАЗРЕДИ - од I - IV разреда
Носиоци послова
САДРЖАЈИ
сарадници
- Лична хигијена (стицање основних хигијенских навика: - одељ. старешине
прање руку, купање, хигијена уста и зуба , хигијена
одевања);

- Правилно држање тела, значај игре и физичких вежби, као - одељ. старешине
и стицање базичне покретљивости код ученика – часови
физичког васпитања
- Хигијена зуба и уста
- Школски
стоматолог

и
Време
током године

током године

током године
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- Правилна исхрана (време за јело, разноврсни оброци - -одељ. старешине,
формирање ставова које се односе на правилну исхрану)
нутрициониста

током године

- Вакцинација

- Школски лекар

током године

- Спречавање цревних зараза

- одељ. старешине,
наст. биологије

током године

-Упознати ученике са основним правилима о безбедности у
кући, школи и другим местима и о безбедном кретању у стручњаци МУП-а
саобраћају

током године

- Хигијена становања

током године

- одељ. старешине

- Хумани однос међу половима (оспособити ученике да: одељењске старешине
перципирају индивидуалне разлике међу половима,
сарађују са супротним полом, науче да помажу другима и
то кроз редовну наставу и часове одељењског старешине)

током године

- Правилно коришћење здравствених служби (упознавање и педијатар, стоматолог
први контакти са лекаром, стоматологом, медицинском
сестром, здавственим установама, болницама, домовима
здравља);

током године

Време реализације није прецизирано. Оно ће се одржавати у зависности од
редоследа наставних тема познавање природе и друштва, плана рада одељенских
старешина, обавеза школског лекара и школског стоматолога.
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ - од V - VIII разреда
Носиоци послова
САДРЖАЈИ
сарадници
- Правилна исхрана (време за јело, разноврсни оброци - Наставници,
формирање ставова које се односе на правилну исхрану) нутрициониста
(ред.настава /ЧОС)
- Развијање личне одговорности за бригу о телу
лекар

и

-Развијање физичких способности ученика кроз дневне Наставници физичког
активности и упућивање у значај рекреације;
васпитања
-избор спортских ваннаставних активности
(кроз
ЧОС/редобна настава)
- Упознати ученике са
природним одбрамбеним
Лекар
механизмима и начинима спречавања инфекција; (ЧОС)
- Безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедно
понашање ученика у школи и њеном окружењу;(ЧОС)

одељ.старешина
Шк.полицајац

Време
током године
током године

IX /X

XII
током године
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- предавање за ученике о важности да разумеју потребе и
осећања других, водећи рачуна о њима, прихватајући и
поштујући различите традиције; (ЧОС)
Хумани односи међу половима (стицање позитивих ставова
у односу на супротан пол);
- предавање:AIDS (ЧОС)

Педагог
одељењске старешине

II/III

Наставник
биологије/актиисти
Црвеног крста

током године

Лекар

током године

Информација о организацији здравствених служби

XI,XII,III,IV

Пројектовани програм рада у старијим разредима допуњаваће се у зависности од
нових интересовања наших ученика, а време реализације одређиваће се месечно.

3.План рада здравствене заштите ученика у школи

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стварање што повољнијих
хигијенских услова у школи и
њихово одржавање у току
године

VIII месец и токо
целе школске
године

Директор,помоћно особље и сви
наставници

Систематски преглед ученикa

Према распореду
здравствене
службе

Школски диспанзер

Лекарски преглед ученика пред
одлазак на зимовање и спортска
такмичења

У току школске
године

Школски диспанзер и наставник

Систематски преглед зуба ученикa

У току школске
године

Школски диспанзер и одењенске
старешине

Предавање за ученике и родитеље

Током целе
школске године

Здравствени радници

РЕАЛИЗАТОРИ

Здравствено васпитне активности које ће Школски диспанзер и
Саветовалиште за младе спровести у току школске 2018/2019 године у нашој школи

ТЕМЕ
Болести прљавих руку (1.разред)

ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Новембар

Школа
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Правилна исхрана 2. разред
радионице: “Пирамида правилне исхране”
“Шта знам о правилној исхрани”

Октобар

Школа у сваком одељењу по
1
школски час

Mај

Школа

Систематски прегледи
ученика

Школски диспанзер

Фебруар

Школа

Систематски прегледи
ученика
Октобар

Школски диспанзер
Школа

Март

Школа

Пубертет 4. разред

Април-Мај

Школа у сваком одељењу по1
школски час

Пубертет, 6. разред

Систематски прегледи
ученика

Школски диспанзер

Септембар

Школа, ЧОС

Септембар

Школа у сваком одељењу по1
школски час

У
просторијама
Саветовалишта
за младе

Саветовалиште за
младе
од 8-12
едукација вршњачких
едукатора

Лична хигијена, 3.разред

Штетност пушења, 3.разред
Пушење, 5.разред
Алкохолизам, 5. разред
Предавање на тему „Анорексија“ (7. и 8.
разред – девојчице)
Правилна исхрана, 5. разред
ПАС 4.разред

ХИВ 6.разред

ПАС 7. разред Документарни филм

Семинар “ Правилна исхрана” 7. разред
Радионица «Одлука», «Како рећи не» 8.
разред

Школа

4.Програм основи безбедности деце

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова
ради подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати припадници
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Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се
изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а. Области које ће бити реализоване кроз
наставу су: 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 и заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода.
Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован у школској 2017/18. години кроз час
одељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне
школе.

5.План рада социјалне заштите ученика
САДРЖАЈ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Праћење породичних и социјалних
прилика ученика
током године
Сарадња са Центром за социјални рад
Стари град (разводи,злостављање у
породици, антисоцијално понашање
...
током године
Пружање адекватне помоћи социјално
угроженим ученицима(бесплатни
уџбеници, бесплатна исхрана ,помоћ
при реализацији наставе у природи и
екскурзија)
током године

РЕАЛИЗАТОРИ

одељењске старешине

стручни тимови Центра за социјални рад
(сарадници:ПП служба, наставници,...)

директор и одељењске старешине

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

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

током године

одељењски Савети родитеља

по потреби

инспектори МУПа (сарадници:директор
пп служба, школски полицајац)

6.Програм заштите животне средине и естетског уређења школе
Носилац посла

Време

Учесници
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САДРЖАЈ
- Естетско и функционално уређење улазних
врата за ученике и наставнике
- Уклањање плаката, огласа графита са фасада и
унутрашњих зидова
- Функционално опремање хола за презентацију
рада секција
- Уређење зелених површина у дворишту

реализ.
- директор
- домар
- одељ. стар.

- "Кућни ред у школи", правила понашања (ЧОС)

- директор
- домар
-наставница
биологије
-одељ.старешине

- Уређење одељенског паноа

- секције

IX
IX - VI
IX
X, III
током
1.полуг
IX - VI

- Естетско уређење и опремање репродукција и - секције, ТО
слика
-наставник ликовне
културе

XI

- Опремање хола цвећем и одржавање

-наставница
биологије
- Предавање:
-наставник
а) Човекова животна средина и технолошки биологије/еколог
развој друштва
педагог/психолог
б) Култура и културне потребе младих
- Бирајмо најбоље уређену учионицу
- директор,
- кабинет (акција на нивоу одељења)
комисија
за
естетско уређење
школе
- Изложба собног цвећа
н. биологије
учествовање
у
локалним
акцијама(„Еколошка патрола,...)

еколошким Наставница
биологије
и
активисти Црврног
крста

- учешће у пројекту „Рециклажа није бламажа“
сви запослени
(школа већ две године учествује у пројекту и ученици
наставља и ове школске године)

и

IX - V

у раду
- ликовна секција
- зап. тех. особље
- одељенске
заједнице
- секције старијих
разреда
-чланови
биолошка
секције
одељењске заједнице
-ученици
и
одељ.старешине
- наставници ТО
- ученичке секције,
наставник
ликовне
културе
- помоћно техничко
особље
одељењске заједнице

III

XII

- одељ.стар.
- ученици
- пред. наставници

IV

- на нивоу школе

током
године

Наставница биологије
и активисти Црврног
крста

током
године

сви запослени и
ученици

-уређење школских дворишта, терена, зелених одељењске
површина у сарадњи са родитељима
старешине
и октобар/
представници
март
одељењских
Савета родитеља

сви запослени и
ученици
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-Обележавање пригодним програмом Светског нас.биологије
и
јун
дана екологије
руковод.драмске
секција млађих и
старијих разреда

чланови секција
еколошке и драмске

* у школи постоји еколошка секција која има свој програм рада и која о занимљивостима из
екологије (нова научна открића, добра пракса,...) редовно обавештава ученике и запослене.

7.Програм сарадње породице и школе
Програмски садржаји

Носиоци
Време реализације
активности
Сарадња родитеља са школом(директором и пп Директор/пп служба Током године
службом)
Организовање родитељских састанака
Одељ.старешине
IX,XII,II ,IV,V
„Дан отворене школе“
Директор, пп
X;XII,II;IV
служба и сви
наставници
„Отворена врата школе наставника“
Сви наставници
Сваке недеље
Саветовање и информисање родитеља )предавања, Директор, пп
Током године
обавештења,...)
служба и сви
наставници
Сарадња породице и школе са циљем одређивања
Директор и
Током године
социјалног статуса ученика
одељ.старешине
Одељ.старешине
Два пута у току године
Анкетирање родитеља о програму сарадње
породице и школе
Сарадња школе и родитеља будућих првака
Директор, пп
Током године
(посета школе)
служба и учитељи
Сарадња породице и школе се одвија и кроз рад
Савета родитеља школе

Представници
Савета родитеља

Током године

8.Програмски задаци васпитног рада у школи
Програмски задаци васпитног рада остварују се кроз све активности у школи –
редовна настава, ваннаставне активности, посебне програме васпитно образовног рада,
сарадње са локалном самоуправом и друштвом средином (позоришта, музеји, факултети,
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ботаничка башта,...), са родитељима, сарадња са другим школама на општини Стари
град,...
Наша школа је предност дала остваривању следећих програмских задатака васпитног
рада:
▪ Подстицање личног развоја нарочито развијајући свест о себи, својим
потребама везаним за учење и даље напредовање, као и оспособњавање за
доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања;
подстицање личног самопоуздања, као и прихватање сопствених вредности;
▪ Развој здравих животних стилова, нарочито истичући свест о важности
сопственог здравља , неговање и развој физичких способности;
▪ Развој свести о значају заштите природе и животне средине и заштите
животиња;
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X

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

ОШ „Браћа Барух“ је учесник пројекта „Од подстицања иницијативе, сарадње и
стваралаштва у образовању до нових улога и индетитета у друштву“ ( скраћени назив:
ТРОЛИСТ пројекат). Реализацију пројекта финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Пројекат је сврстан у област основних
истраживања у друштвеним наукама. Пројекат се реализује од 2011-2014.године.
Руководилац пројекта је др Јасмина Шефер, а реализатор пројекта је Институт за
педагошка истраживања.
План стручног усавршавања у оквиру школe се реализовао кроз следеће
облике/активности предвиђене овим пројектом : угледни часови, рад стручних већа и рад
разредних већ, организација Сајма ученичких радова.
Стручно усавршавање запослених у школској 2018/2019. години поред
семинара
из серије „Тролист“ ( „Од подстицања иницијативе, сарадње и
стваралаштва у образовању до нових улога и индетитета у друштву“), обухватити и
сл.план стручног усаврашавања:

1.План стручног усавршавања за млађе разреде
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Р. бр. у
кат.

14

233

Јелена Лазић- професор разредне настава
Александра Солдатовић- професор разредне наставе
Љиљана Гребовић – професор разредне наставе
Гордана Станковић- професор разредне наставе
Милена Томић – професор разредне наставе
Кристина Јанчевић – професор разредне наставе
Јелена Родић – професор разредне наставе
Александра Мићић- наставник разредне наставе
Радмила Савић- професор разредне наставе
Слободан Банковић- професор разредне наставе
Биљана Душтинац- професор разредне наставе
Милка Обрадовић- професор разредне наставе
Маја Новковић- професор разредне наставе
Предраг Кнежевић - професор разредне наставе
Милан Рајић - професор разредне наставе
Софија Маркуц- професор разредне наставе
КомпеНазив програма
тенција

Васпитни проблеми ученика и
како их превазићи
Водич за управљање стресом и
негативним емоцијама

Друштво
учитеља
Београда
Друштво
учитеља
Србије

Организатор

Број бодова

2 дана / 16 бодова

16 – 2 дана

1 дан / 8 бодова

24- 2 дана
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2.План стручног усавршавања за старије разреде
Актив српског језика
• Српски језик-Милица Томовић
• Српски језик-Ивана Бабовић
• Библиотекар-Весна Милинчић
Назив програма

Компетенција

Републички зимски семинар

K1

Организатор
Друштво з а српски
језик Београд

Број бодова
18 – 3 дана

Актив страних језика
• Руски језик- Ана Ђукановић
• Енглески језик-Александра Марковић
• Енглески језик-Љиљана Ћузовић
• Немачки језик – Сања Борбулов

▪

Ана Ђукановић
ре.бр.у катал.

Назив програма

439

K2

591

K2

861

K1

870

▪

K1

Компетенција

eTwinning
za
Fondacija Tempus

Број бодова

početnike

Употреба ИКТ алата у циљу
унапређивања
наставе
Fondacija Tempus
Динамика часа страног језика:
елементи,
стратегије
и
активности за конципирање,
реализовање и евалуирање часа
Задужбина Илије М. Коларца Коларчев народни универзитет
Унапређивање професионалних
компетенција и организације
наставе руског језика
Славистичко друштво Србије

Александра Марковић и Љиљан Ћузовић
ре.бр.у катал.
Назив програма
eTwinning za početnike
439
Fondacija Tempus
693
Тродневни семинар за обуку
наставника енглеског језика

Компетенција
К2

дана: 1
бодова: 8
дана: 1
бодова: 8

дана: 3
бодова: 24

дана: 2
бодова: 16

Број бодова
дана: 1
бодова: 8
дана:
бодова:
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Pearson Akronolo
857

▪

English in action
Дата Дидакта, Нови Београд

К1

857

Сања Борбулов
ре.бр.у катал.

Назив програма

Компетенција

Број бодова

К1

дана: 1
бодова: 8

К1

дана: 1
бодова: 8

К2

дана: 1
бодова: 8

Вредновање и евалуација
у настави страних језика
860

858

Друштво за стране језике
и књижевности Србије,
Београд, Београд
Rückwärtsplanung – пут од
циља и исхода до вежби и
задатака
Дата Дидакта, Нови
Београд

461

Ка квалитетним еТвининг
пројектима
у
циљу
унапређења
коришћења
ИКТ-а у настави
Fondacija Tempus

Радица Миљаковић Аврамовић - историја

221
229

Кључни појмови као инструмент
за остваривање исхода учења у
настави предмета Историја
Учити о Холокаусту

К1 компетенција
за уже стручну
област
К2 компетенција
за поучавање и
учење

46

Наставник као креатор климе у
К3 компетенције
одељењу
подршку
Институт
за
педагошка за
развоју
личности
истраживања
детета и ученика

100

Вештина комуникације између
ученика
и
наставника
као
предуслов напредовања ученика
Центар за медијацију,детекцију
лагања
и
невербалну
комуникацију

К4 компетенција
за комуникацију
и сарадњу

1 , 8 бодова
3 , 24 бода

1, 8 бодова

2, 16 бодова
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Р. бр. у кат.
784

Бојана Перуничић, професор географије
Назив програма
Компетенција
Дигитални атлас
К1
Вршњачко учење и концептуална
настава природних наука

803

813

821

Пут до успеха на географској
олимпијади
Образујмо и васпитајмо децу да
чувају животну средину

Организатор
Образовно
креативни центар,
Бор

К2

Департман
за
физику, Природно
матем,атички
факултет у Новом
Саду

К2

Регионални центар
за таленте , Београд

К3

Регионални центар
за професионални
развој запослених ,
Београд

Актив природних наука
• Математика – Александра Санковић и Јасмина Лукић
• Физика – Милица Мирковић
• Техничко и информатичко образовање – Милан Мађаров и Радисав Живановић
• Информатика – Сања Дачевић
• Биологија-Драгана Aврамовић
• Хемија-Нина Василијевић

Р. бр. у кат.

345

439
347

Александра Санковић и Јасмина Лукић - професори математике
Назив
Компетенција
Организатор
Број бодова
програма

Државни
семинар о
настави
математике и
рачунарства
ДМС
e-Twinning за
почетнике
Израда
тестова
и
других облика
провере знања
из математике

К1

К2

К1

Друштво
математичара
Србије
Фондација
Темпус
Универзитет
у
Београду
Математички
факултет,
Београд,
Студентски трг

1 дан- 8 бодова

8
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16,
Београд,
Београд
372

347

Р. бр. у кат.
290
305

Интерактивна
настава
математике

Интеракцијом
до пројектне
наставе

Електротехнички
факултет,
Београд, Булевар
краља
Александра 73,
Београд

К2

Стручно
удружење
пријатеља
математике
информатике

К2

8

8
и

Сања Дачевић, професор информатике
Назив програма
Компетенција
Организатор
Гимп слободан софтвер
К1
Удружење професора",
за обраду слика
Школа будућности

К1

Карловачка гимназија

Радисав Живковић и Милан Мађаров, професори техничког и информатичког васпитања
Р. бр. у кат.
Назив програма
Компетенција
Организатор
Едуардо школски рачунарски
Клет , друштво за развој
786
К1
интерфејс
образовања
Предузетништво и
Стручно удржење љубитеља
789
производња у настави
К1
тенике и технологије
технике и технологије
Интерфејс, роботика и
Центар за развој и примену
807
К2
предузетништво у настави
науке и технологије , Нови Сад

Р. бр. у кат.
816

Р. бр. у кат.
788

Милица Мирковић – професор физике
Назив програма
Компетенција
Организатор
Републички
Друштво
семинар о
К2
физичара
настави физике
Србије
Драгана Аврамовић, професор биологије
Назив програма
Компетенција
Еколошка учионица
К1

Број бодова
3 дана – 24 бода

Организатор
Удружење «Школа за
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опстанак»

814

Реализација
новог
наставног
програма
биологије у основној
школи

К2

Природно
математички
факултет,
Универзитета у
Новом Саду

809

Кроз експеримент до
знања

К2

Клет

К2

Департман за физику,
Природно
матем,атички
факултет у Новом
Саду

К3

Удружење за
унапређење
васпитања и
образовања
«Креативни центар»

803

Вршњачко учење и
концептуална настава

27

Ефикасно
дисциплиновање
приступи и технике

Р. бр. у кат.
796

818

,

Назив програма
Планирање наставе
хемије – смернице за
квалитетну наставу

Компетенција
К1

Савремени облици
евалуације у настави

Организатор
Клет друштво за
развој образовања,
Београд
Природно
математички
факултет

К2

Јасмина Гајић и Александар Суботић - професор физичког васпитања
Р. бр. у кат.

Назив програма

Компетенција

Организатор

Број
бодова

840

Физичком активношћу против
вршњачког насиља

К3

Висока школа
струковних студија,
Вршац

1 дан- 8

841

Комуникација и спорт у
превенцији насилног
понаашања

К1

Удружење педагога
физичке културе

1 дан-8

835

За витак стас и здравља спас

К4

Факултет спорта ,
Београд

1 дан-8
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Милица Коматина – професор музичке културе
Назив програма
Компетенција
Организатор
Популарна музика у
настави музичких и
Музичка школа „Исидор
К1
општеобразовних
Бајић“, Нови Сад
предмета
Удружење музичких и
Присуство и примена
К1
балетских педагога ,
музике у медијима
Београд
Удружење музичких и
Значај такмичења за
К3
балетских педагога ,
музички развој
Београд

Р. бр. у кат.
776

779

810

Број бодова
1 дан – 8
бодова
1 дан – 8
бодова
2 дана – 16
бодова

Слободанка Тодоровић – професор ликовне културе
Р. бр. у
кат.
767

Назив програма

Компетенција

Организатор

Број бодова

Креативни приступ
настави ликовне
културе

К1

Едукацција за
21.век

1 дан – 8 бодова

788

Дечје ликовно
стваралаштво и
сценска уметност

K2

2 дана – 16
бодова

802

Савремени уџбеник ,
радни листови и
приручник ликовне
културе- дидактичко
методитки аспекти

К2

Удружење
"Пријатељи
деце општине
Нови Београд",
Клетт, Друштво
за развој
образовања ,
Београд

Р. бр. у кат.
125

89

Тијана Кићовић– педагог
Компетенција
Организатор
Друштво
„Рад са тешким
психолога
К4
родитељима”
Србије, 11000
Београд
Утицај школе на
ОШ
подизање васпитне
К3
„Ф.Филиповић“
функције породице
Назив програма

1 дан– 8 бодова

Број бодова
16 – 2дана

8

Весна Милинчић – библиотекар
Р. бр. у
кат.

Назив програма

Компетенција

Организатор

Број бодова

1

Основе савременог
библиотекарства за
школске библиотекаре

К1

Библиотека града
Београда

1 дан – 8 бодова
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3
5

Школске библиотеке у
21.веку
индивидуални и
групни рад у школској
библиотеце

XI

К1

Отворена просветна
иницијатива, Јагодина

1 дан- 8 бодова

К3

Филолошки факултет,
Београд

2 дана – 16
бодова

ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

1.Основни задаци радника у администрацији

а). Секретар
Секретар школе током целе године обавља редовне послове предвиђене општим актима школе,
посебно обраћајући пажњу на праћење и примену законских прописа из свог делокруга рада.
Секретар ће радити на благовременом припремању предлога нових или измена и допуна општих
аката школе заједно с директором школе и комисијама. Секретар школе је одговоран за рад домара
и спремачица.
б). Финансијска служба
Задаци службе су праћење и примена прописа из области финансија, израда периодичних и
завршног рачуна школе, као и текућа проблематика: исплата личних доходака, евиденција и
исплата рачуна, испостављање фактура и др.

2.Програм школског маркетинга

Интерни маркетинг
У школи постоје развијени облици информисања и приказивања свих активности путем огласних
паноа, актуелних изложби, тематских изложби по разредима и школи у целини, повремено
приређених трибина. Школа редовно организује изложбе ученичких радова, обавештава ученике о
догађањима у школи и такмичењима ученика.
Екстерни маркетинг
Захваљујући чињеници да се школа налази у центру града постоји могућност сарадње са радним
организацијама, медијима преко којих се може пружити информација о раду школе. У складу са
тим школа израђује свој WEB SIT
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3.План активности Тима за школски маркетинг
Координатор: Драгомир Ивановић, директор школе

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

током школске
године

два пута и
више у току
школске године
током школске
године
Новембар
Јануар

Фебруар

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

▪

Презентација
школских
приредби
и предметни наставници
манифестација (приредбе поводом Нове
Године, Дана Светог Саве, Осми март, Дан
школе и крај школске године, спортске
активности- Спортски дан);
▪ Израда школског часописа
библиотекар Весна Милинчић,
наставница ликовне културе
Слободанка Тодоровић,
наставници српског језика
Милица Томовић,
Светлана Петровић
директор школе
1. Сарадња са медијима
1. Активирање и одржавање школског сајта
договор у вези са предстојећим
маркетиншким активностима-подела
задужења;
2. израда рекламног материјала (флајера и
плаката) у складу са финансијским
могућностима школе и подела материјала по
вртићима
3.

наставница информатике: Сања
Дачевић
директор школе

Наставница ликовне културе,
наставница информатике,
библиотекарка, педагог,
психолог, директор школе

3. израда електронске презентације школе (у наставница ликовне културе,
програму Power Point)
наставница информатике, наставник
техничког, библиотекарка, педагог,
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Март

Јун

1. Учешће на јавној презентацији школа
општине Стари град;
2. Организовање посете родитеља и деце
школи
1. Анализа реализације маркетиншких
активности и предлози мера за унапређење;

психолог, директор школе
директор школе, психолог, педагог,
учитељи који преузимају први разред
директор школе, психолог, педагог,
учитељи који преузимају први разред
директор школе и тим за школски
маркетинг

4.Праћење и вредновање рада школе
-Праћење реализације годишњих програма вршиће се и повременим увидом у педагошку
документацију.
-Планови рада (глобални, оперативни) и припрема за непосредни рад са ученицима
-Разредне књиге у којима се дневно евидентирају сви облици рада са ученицима
-Књига записника одељењских већа, стручних актива и Наставничког већа који воде руководиоци
и задужени наставници
-Књига ученичких организација - одељенских заједница Дечији савез, Подмлатка Црвеног крста воде их ученици и задужени наставници
-Евиденција такмичења
-Еевиденција присуства на раду
-Регистар извештаја о раду школе — четири пута у току године ради се извештај, а за свеукупну
делатност школе два пута годишње
-Извештај директора,ради се два пута годишње

XII
•
•
•
•
•

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА У
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у складу
са Образовним стандардима
Образовни процес усмерити на процес и исходе учења
Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност измеђи различитих
наставних предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном
наставном програму
Поштујући наставни план и програм, диференцирати захтеве како би били у
складу са способностима ученика (диференцијација, индивидуализација,
индивидуални образовни план)
На Стручним већима усаглашавати критеријуме оцењивања у складу са
Правилником о оцењивању издатом од стране Министарства просвете и
науке
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Водити рачуна о оптерећености ученика на писменим проверавањима, поштујући
распореде писмених задатака и контролних вежби
Подстицати иновације у наставном процесу
Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање знања кроз
наставу и ваннаставне активности
У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално
осамостаљивати
Подстицати ученике да објективно процењују своја знања
Систематски пратити и анализирати напредовање ученика у учењу и владању
Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, правилним
избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на нивоу Одељењских
већа
Подстицати развој дечјег стваралаштва и креативности
Развијати културно-забавни живот ученика у школи и ван ње организацијом
различитих облика дружења
Посебну пажњу посветити стручном усавршавању наставника и осталих
запослених, кроз учешћа на семинарима и у складу са могућностима
организовати семинаре у школи
Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања квалитетних
исхода како на образовном тако и на васпитном плану
Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским састанцима,
дану отворених врата и Дану отворене школе
Стално праћење реализације Плана и програма за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“
Посветити пажњу превенцији преступништва деце и омладине основношколског узраста
Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и родитеља
Појачати дежурства наставника ради боље безбедности ученика и инсистирати на
одговорности за учињену штету, на основу Правилника о безбедности ученика
Радити на оплемењивању школског простора и отклањању недостатака на
школској згради, дворишту и школској опреми
Радити на обогаћивању фонда школске библиотеке
Укључивати ученике, родитеље и наставнике у функционално и естетско уређење школе
За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да деле
запослени, родитељи, локална заједница и други
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