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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 РСПросветни 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);
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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;)
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;
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/19).
Правилник о изменaмa и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и
издавању јавних исправа у основној школи
Службени гласник РС, бр. 56/2019 од 07.08.2019. године
Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног
образовања и васпитања
Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 10/2019 од 29.07.2019. године
Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника, Службени гласник РС - Просветни
гласник, бр. 11/2019 од 15.08.2019. године
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања,
Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 11/2019 од 15.08.2019. године, ступио је на
снагу 23.08.2019, а примењује се од школске 2021/2022. године
Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. године
Правилник о начину обављања организованог превоза деце „Службени гласник РС“, бр. 52
од 22. јула 2019, 61 од 29. августа 2019.
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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Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2019/2020.године;
Годишњи програм рада школе за шк. 2020/21. годину израђен је на основу:
 резултата постигнутих у образовно-васпитном раду са ученицима у претходној
 школској години;
 резултата самовредновања у претходној школској години;
 резултата и сугестија спољашњег вредновања квалитета рада школе;
 стратегије Школског развојног плана и Школског програма;
 искустава стеченим у реализовању програмских задатака претходних година;
 процене о ресурсима којима школа располаже;
 савета и препорука просветних саветника и инспектора;
 сугестија стручних и Управног органа школе и
 особеностима и потребама друштвене средине.
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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
11
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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.
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
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кабинет педагога
мала свечана сала
учионица бр.6
учионица бр.7
учионица бр.8
учионица бр.9
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
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).
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Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

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 опрмар. 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.
Током летњег распуста окречено је пет учионица и део хола на I спрату. Током 2013. године
школа је од донација опремљена следећом опремом:

1
2
3
4
5
6
7
8

Назив
Телевизор VOX LED 32 HDR
Epson Projektor EB-S11
Лаптоп –HP Pavilion Sleekbook 15-b101S
Лаптоп –Toshiba Satelite C850-1GF
VEGAпрој.платно трипод 180x180
VEGAпрој.платно зидно 180x180
Фото-апарат Samsung WB30F Black
Штампач Canon Pixma MP 230

Из сопствених прихода купљено је :
Назив
1
ФОТО-КОПИР АПАРАТ Canon IR 2520(са тонером)
2
Табле за кошарку(на спортским теренима)
3
Табле за кошарку-сала (плексиглас са зглобним обручом)
4
Рачунар за Рачуноводство
5
Пројектор BENQ MS502 3D

Ком.
2
1
1
1
1
1
1
1

Ком.
1
3
2
1
1
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6
Уградња преграде – панел и стакло
1
7
Двострана улазна врата
1
8
Гитара
1
Како нов приступ настави подразумева да активности у школи морају бити пропраћене
одговарајућом опремом , плански током 2014.године, у години јубилеја школа је опремљена
следећим наставним средствима:
Прво учионица за целодневну наставу за коју је набављен:
Назив
1
Телевизор ЛГ 42ЛБ5500
2
ДВД ДП 932Х ЛГ БЛУ РЕЈ + Бокс носач
3
Платно зидно С 180х180
4
Орман

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Просторија
у учионицу 12
у учионицу 10
у учионицу 6
у кабинет за српски језик
у кабинет за српски језик
у кабинет за руски језик
у кабинет за руски језик
у учионицу 5
у математику 2
секретар
математика
ТиИО
ТиИО
директор
кухиња
кухиња
кухиња
у учионицу 10
у учионицу 10
у учионицу 5
математика 2
у кабинет за музичко
ТиИО
ТиИО
рачуноводство
рачуноводство

Назив
Платно зидно С 180х180
Платно зидно С 180х180
Платно зидно С 180х180
Школска клупа зелена
Школска столица зелена
Радио касетофон ЦСУ 484 ПЛЛ
Пројекционо платно сх1.3 зидно
Табла магнетна флит чарт 56х88
Табла бела дз вх 109ам 120х240
Рачунар ВБС ХОМЕ Г1820
Нотбук ХП 255
ГЛИ 10.8 В-ЛИ АКУ лампа
ГСР 10.8-ЛИ + прибор
Диктафон ИЦД Сони
Миксер М 605
Индукцијски решо
Индукцијска џезва
Телевизор ЛГ 42ЛБ5500
ДВД ДП 932Х ЛГ БЛУ РЕЈ + Бокс носач
Телевизор ВОКС лед 42 880
Канцеларијски орман 186х100х42
Канцеларијски орман 186х100х42
Нотбук Тошиба сателит
Појачало,2 звучника,2 микрофона
Канцеларијски орман 200х45х280
Канцеларијски орман са 8 фиока

Ком.
1
3
2
1
Ком.
1
1
1
10
20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

физика-хемија
кухиња
кухиња
кухиња
ДАТО ДЕЦИ 3. РАЗРЕДА
Физичко

Полица у зиду
Фрижидер комбиновани РФ 6325
Канцеларијски орман 80х42х186
Канцеларијски орман 133х60х204
Нотбук Ацер ес1-111-ц2хн
Кошаркашки комплет са штампом
Струњача 200х100х6
Козлић Јуниор
Ниска греда
Одскочна даска Ројтер
Шведска клупа
Разбој ниски
Конопац ѕа надвлачење фи25х15м
Штоперица механичка
у учионицу 13-Душтинац Б. Чуњ дрвени
у учионицу 13 ( 4 )
Лопта за кошарку Винер грипи 7
у учионицу 13 ( 2 )
Лопта за фудбал Винер спирит 5
у учионицу 13 ( 4 - 2 )
Лопта за одбојку Винер дроп
Лопта за кошарку еко-кожа
Лопта за фудбал Винер брилијант фифа
Лопта за одбојку Винер ВЦ-5
у учионицу 13
Медицинка 1 кг
у учионицу 13
Медицинка 2 кг
у учионицу 13
Медицинка 3 кг
у учионицу 13 ( 2 )
Мрежа за кош
Мрежа за одбојку са сајлом
у учионицу 13
Вијача 2,5м
у учионицу 13
Вијача 3м
Рипсто 260х90
Голић мали метални
Пумпа за лопте
у кабинет за музичко
Орфов инструментариј сет
у кабинет за музичко
Тарабука
у кабинет за музичко
Чикен егс пар
у учионицу 12
Синтисајзер Касио
у учионицу 10
орман

1
1
1
1
60
12
3
1
1
1
1
1
1
1
10
6
4
4
3
1
1
2
2
3
4
1
5
3
1
2
1
1
1
1
1
1

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
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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.
У школској 2016/2017.години закључком градоначелника града Београда, Синише
Малог, од 28. септембра 2016. године ОШ „Браћа Барух“ уплаћена су финансијска средства у
укупном износу од 597 960,07 динара са ПДВ-ом за набавку наставних средстава, пре свега
рачунара и рачунарске опреме. После спроведеног поступка и куповине о свему је обавештен
Секретаријат заобразовање и дечју заштиту. Купљено је 5 лаптопова, 3 пројектора, 3 телевизора
и једна интерактивна табла.
Школа је сопственим средствима на основу одлуке Школског одбора и спроведене
процедуре издвојила 325 000 динара за генерално сређивање фискултурне сале. Сала је
завршена фебруара 2017. године. Школа је сопственим средствима окречила 5 учионица. У току
школске године сређен је стан домара школе, који се налази у школској згради. За сређивање
школског стана коришћена су средства донације у радовима и материјалу. Сопственим
средствима сређена је и радионица домара. Сређен је кабинет техничког образовања и радови су
износили 100 000 динара. .
Набавка наставних средстава и опреме у школској 2017/18. години
Сопствена средства:
- 2 фотеље и сто у ходнику
- 4 канцеларијске столице (директор)
- 1 рачунар у зборници
- судомашина Bosch у кухињи
- комбиновани фрижидер Vox у кухињи
- електрична плоча – решо Vorner у кухињи
- мини-линија Philips (музичко)
- радио касетофон Denever
- 10 клупа, 10 столова и 30 столица
- опрема и ормари за кабинет ОТО (вредност: око 200 000 динара)
- 4 гардеробне клупе са чивилуцима у свлационици за физичко
- окречено 6 учионица и 2 мокра чвора
- направљено двоја улазних врата
- постављен ламинат у канцеларији педагога, секретара и рачуноводства
- направљено пет касетних ормара за учионице
Средства Секретаријата за образовање
- 3 led Gruding телевизора
- 3 пројектора Benco
- 3 лап-топа Lenovo
- 3 преносна радија Vox
Средствима Секретаријата за образовање направљени су ормари у зборници, библиотеци, радни
столови и ормари код секретара школе.
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Донација АССЕКО СЕЕ (вредност донације 250 000 динара; намењено за одељење 2-2)
- 1 тв LED Gruding 43“
- тв носач
- пројектор Benco
- преносни радио
- лап-топ Lenovo
Донација Паркинг сервиса
Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта донирао је школи дана
12.9.2017. године:
- интерактивну таблу Vision 90
- пројектор Benco MS 506
Све у оквиру акције „Ђаци вас моле успорите поред школе“.
Савез за школски спорт Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Београд је дана 23.2.2018.године ,а
на основу длуке управног одбора и уговора о регулисању међусобних права и обавеза, Основној
школи „Браћа Барух“ доделио спортску опрему и то:
1. две плексигас кошаркашке табле,
2. два обруча, две мрежице
3. два рукометна гола,
4. две мреже за гол,
5. једна мрежа за одбојку,
6. два шпанераза одбојкашку мрежу,
7. 40 лопти (10+10+10+10),
Опрема је уручена школи у присуствуминистра спорта Вање Удовичићаи неколико угледних и
познатих спортиста.
У односу на норматив школа је опремљена:
– општим наставним средствима 70%
– посебним наставним средствима 60%
2.Кадровки услови
НАЗИВ РАДНОГ
МЕСТА

висока

директор

1

педагог
библиотекар

1
1

СТРУЧНА СПРЕМА
виша
средња
КВ
Орган руковођења

∑
ПКВ
1

Стручни сарадници
1
1
НАСТАВА
разредна настава

12

2
предметна настава

14
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српски језик
енглески језик
руски језик
немачки језик
историја/
грађанско
васпитање
географија

3
3
1
1
1

3
3
1
1
1

1

1

математика

3

2

ликовна култура

1

1

музичка култура

1

1

физика

1

1

хемија

1

1

биологија

1

1

Техничко и
информатичко
образовање
информатика

2

2

1

1

физичко васпитање

1

православни
катихизис

1

1

Административно финасиска служба
1
1

1
1

секретар
шеф рачуноводства

1

2

Помоћно –техничко особље
домар

1

спремачица
куварица


9
1

1
9
1

2014. године 4 наставника предметне наставе су стекла звање - педагошки саветник

19

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

3.Просторни ресурси школе
Распоред коришћења наставних и других просторија
Приземље
1.

1фискултурна сала

2.

радионица за техничко и информатичко
образовање
Учионица

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. и 10.
11.
12

2 свлачионице

библиотека
рачуноводство
учионица
зубна амбуланта
кабинет за физику и хемију
кухиња и трпезарија
радионица домара
Информатички кабинет

1 кабинет за
наставника

2 припреме

Први спрат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

1.
2.

учионица бр.1 - математика
учионица бр.2 - ликовна култура
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3.
4.
5.
6.
7.

учионица бр.3 – српски језик
учионица бр.4 – енглески језик
учионица бр.5 – руски језик/немачки језик
учионица бр.6 – историја и географија
учионица бр.7 – музичка култура

8.
учионица бр.8 - математика
9.
учионица бр.9 - биологија
10.
учионица бр.10 – страни језици
– број школских објеката 1
– укупна површина школског објекта 3860 м2
–
укупна површина пратећег простора-дворишта, спорт.терени 4.663 м2

4. 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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Организација образовно-васпитног рада школе
1.Бројно стање одељења и ученика
У школској 2020/21.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
2
3
3
3
3
3
3
2

број ученика
57
85
63
71
78
61
63
59

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.
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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:

7.00
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
Уторак
среда
Јутарњи прихват и слободно време
Српски ј.
Српски ј.
Српски ј.
Час учења
Час учења
Час учења
Ликовна
С.А.
С.А./Ч.О.С.
култура
С.А.
Свет око нас Грађанско/верска
Физичко
Енглески
Физичко
васпитање
језик
васпитање
РУЧАК
Математика
Математика Математика
Час учења
Час учења
Час учења
Музичка
С.А.
С.А.
култура
Послеподневни прихват деце и С.В.

По потреби остајати до 17.00
Понедељак
Уторак
среда
Математика
Математика Математика
8.00-8.45
Час
учења
Час учења
Час учења
8.50-9.35
Музичка
Физичко
С.А.
9.55-10.40
култура
васпитање
Физичко
Енглески
С.А.
10.45-11.30
васпитање
језик
С.А.
Свет око нас Грађанско/верска
11.35-12.20
РУЧАК
12.30
Српски ј.
Српски ј.
Српски ј.
13.30-14.15
Час учења
Час учења
Час учења
14.20-15.05
Ликовна
С.А.
С.А.
15.10-15.55
култура
Послеподневни прихват деце и С.В.
16.00-16.30

четвртак

петак

Српски ј.
Час учења

Српски ј.
Час учења

С.А.

Свет око нас

Енглески
језик

Изборни предмет
Физичко
васпитање

Математика Математика
Час учења
Час учења
С.А.

Ч.О.С.

четвртак
петак
Математика Математика
Час учења
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.

*Пример планираног распореда часова у целодневној настави
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3. План основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног радапо
посебном програму за рад у условима пандемије вируса covid-19
1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се
примењује):


настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само матична школа

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се
примењује):
 настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична школа
3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе):
Гугл учионица
Начин организације рада од 1 до 4.разреда
Начин организације рада у основној школи у целодневној настави
С обзиром на начин организације у целодневној настави (ученици имају две учитељице), настава ће бити
реализована у периоду од 8 до 12.45 часова тако што ће се учитељице смењивати између групе А и групе
Б.
1.час
2.час
3.час
4. час

Група А
8- 8.30 часова
8.35 – 9.05 часова
9.10- 9.40 часова
9.45 - 10.15 часова

Група Б
Ученици
су у продуженом боравку
уколико родитељи Школи доставе
потврду.

Одмор и дезинфекција просторија од 10.15 до 10.30. часова
Група Б
1.час
10.30 – 11 часова
2.час
11.05 – 11.35 часова
3.час
11.40 – 12.10 часова
4. час
12.15. – 12.45 часова
Распоред часова други разред
ГРУПА А
Ред.бр
Понедељак
Уторак
1. час
Математика
Српски језик
2. час
Енглески језик
Математика
3. час
Српски језик
Свет око нас
4. час
Грађанск/Верска
Слободне
настава
активности

Група А
Ученици
су у продуженом боравку
уколико родитељи Школи доставе
потврду.

Среда
Математика
Енглески језик
Српски језик
Физичко васпитање

Четвртак
Српски језик
Математика
Свет око нас
Ликовно

Петак
Математика
Српски језик
Пројектна настава
Физичко васпитање
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ГРУПА Б
Ред.бр
1. час
2. час
3. час
4. час

Понедељак
Уторак
Среда
Математика
Српски језик
Математика
Енглески језик
Математика
Енглески језик
Српски језик
Свет око нас
Српски језик
Грађанск/Верска
Слободне
Физичко васпитање
настава
активности
*Пример планираног распореда часова у целодневној настави

Четвртак
Српски језик
Математика
Свет око нас
Ликовно

Петак
Математика
Српски језик
Пројектна настава
Физичко васпитање

Распоред часова за разред четврти разред
ГРУПА А
Ред.бр
Понедељак
Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1. час

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески јез

Српски језик

2. час

Енглески јез.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3. час

Математика

Природа
друштво

4. час

Физичко
здравствено
васпитање
ГРУПА Б
Ред.бр
Понедељак

и Музичка култура

и Народна традиција Математика
Ликовна култура

Природа и друштво

Грађанско
Час
одељењског
васпитање/
старешине
Верска настава

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1. час

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески ј

Српски језик

2. час

Енглески ј.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3. час

Математика

Природа и друштво Народна
традиција

Математика

Природа и друштво

4. час

Физичко
и Музичка култура
Ликовна култура
здравствено
васпитање
*Пример планираног распореда часова у настави са боравком

Грађанско
Час
одељењског
васпитање/
старешине
Верска настава

Начин организације рада од 5 до 8.разреда
Ученици од 5. до 8. разреда наставу ће похађати по комбинованом моделу. То значи да ће долазити у
школу у 14 часова сваког другог дана. Ученици старијих разреда ће бити подељени у групе А и Б
(свака група ће имати максимум 15 ученика). Групе ће се делити по азбучном реду .
Група А ће имате часове понедељком, средом и петком по утврђеном распореду, док ће група Б часове
похађати уторком и четвртком. Обе групе раде у истом саставу сваке недеље, при чему је почетак
наставе исти за сваку групу. Групе ће се смењивати на недељном нивоу. Часови трају 30 минута. Дневно
ће ученици имати максимум 6 часова. Група ученика која датог дана није у школи, пратиће наставу
онлајн, док ће му предметни наставници путем Гугл учионице слати материјале.
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Начин организације рада у старијој смени
час
1.
2.

Распоред звоњења
14-14.30 часова
14.35-15.05 часова

Одмор и дезинфекција просторија од 15.05 до 15.20 часова
3.
15.20 – 15.50 часова
4.
15.55- 16.25 часова
5.
16.30- 17 часова
6.
17.05 – 17.35 часова


Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:Праћење и вредновање резултата напредовања
ученика је у функцији остваривања исхода, а да би вредновање било објективно и у функцији учења,
потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања , односно праћење напредовања и
оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и
на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна
информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне
повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у
остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.
У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користити и тестове знања, различите инструменте,
а избор зависи од врсте активности која се вреднује. Усмеравати ученике на решавању задатака који
садрже неке аспекте истраживачког рада, промовисати групни дијалог, користити питања да би се
генерисали подаци из ђачких идеја, као и реализација тих идеја. У процесу оцењивања добро је
користити портфолио као извор података и показатеља о напредовању ученика.
 Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на
породични контекст: Подршка учитељима/наставницима од стране стручнног сарадника, родитеља
у изради ИОПа, примена ИОП плана, праћење напредовања ученика (формативно оцењивање и
сумативно оцењивање ), индивидуални рад са ученицима, припремање посебних дидактичких
средстава за учење, сарадња са пед.асистентима ученика ....
 Начин праћења остваривања оперативног плана активности:
1. Праћење реализације глобалних и оперативних планова наставника;
2. Педагошко-инструктивном увид у рад наставника;
3. Евиденција часова/активности у ес дневнику;
4. Праћење рада у гугл учионици
5. Извештаји наставника које ће предавати педагогу школе на месечном нивоу о начину и
реализији активносзи, као и напредовању ученика
6. Записници одељењских и стручних већа
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4. Распоред часова за школску 2020/2021.годину
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5. Остали облици образовног рада за школску 2020/2021.године
Име и презиме
наставника
Милица
Перишић
Ивана Јегдић
Весна Милинчић
Александра
Марковић
Љиљана
Ћузовић
Јелена
Митровић
Слободанка
Тодоровић
Милица
Коматина
Бојана
Перуничић
Драгана
Аврамовић
Радица
Миљаковић
Аврамовић
Јасмина Лукић
Марина
Комарица
Милица
Мирковић
Милан Мађаров
Радисав
Живковић
Нина
Василијевић
Ана Ђукановић
Сања Барбулов
Јасмина Гајић
Александар
Суботић

проф.српског
језика
проф.српског
језика
проф.српског
језика
проф.енглеског
језика
проф.енглеског
језика
проф.енглеског
језика
проф.ликовне
културе
проф.музичке
културе
проф.географије

Допунска Додатна Секција Слободне
Обог.јед.рад
активности
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+
+

+

+

+

+

проф.биологије

+

+

+

-

проф.историје

+

+

+

проф.математике
проф.математике

+
+

+
+

проф.физике

+

+

проф.ТО
проф.ТО

+
+

+
+

проф.хемије

+

+

проф. руског језика
проф. немачког
језика
проф.физичког
васпитања
проф.физичког
васпитања

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
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6. Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
2020/2021 год.

СЕПТЕМБАР

Прво полугодиште
1.недеља

1-4.
септембар

2.недеља

7-11.
септембар

3. недеља

14-18.
септембар

4. недеља

21-25.
септембар

5. недеља

ОКТОБАР

6. недеља

7. недеља

8. недеља

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред

Физика контролна
вежба

28.9-2.10.

Енглески
језик контролна
вежба

5- 9.
октобар

Математика
- контролна
вежба
Српски
језикписмени
задатак

12-16.
октобар

19-23.
октобар

Немачки /
Руски језик
- контролни
вежба

Физика контролна
вежба

Физика контролна
вежба

Математика контролна
вежба
Српски језик контролна
вежба
Енглески
језик контролна
вежбa
Немачки /
Руски језик контролни
вежба
Српски језик
- писмени
задатак

Математика контролна
вежба

Српски језик
- писмени
задатак

Математика контролна
вежба
Српски језик
- пимени
задатак

Немачки /
Руски језик контролни
вежба

Енглески
језик контролна
вежба
Немачки /
Руски језик контролни
вежба

Математика
- писмени
задатак
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Математика писмени
задатак
Физика контролна
вежба

Хемија контролна
вежба

Физика контролна
вежба

2-6.
новембар

Физика контролна
вежба

Хемија контролна
вежба

11.
недеља

9-10.
новембар

Српски језик контролна
вежба

Енглески
језик контролна
вежба

12.
недеља

16-20.
новембар

Математика писмени
задатак

9. недеља

26-30.
октобар

10.
недеља

13.
недеља

23-27.
новембар

14.
недеља

30.11.4.12.

15.
недеља

ДЕЦЕМБАР

Математика
- писмени
задатак
Српски језик
- контролна
вежба

16.
недеља

17.
недеља

Физика контролна
вежба

Математика контролна
вежба
Физика контролна
вежба

Руски језик контролна
вежба

Руски језик писмени
задатак

Руски језик писмени
задатак

Српски језик
- писмени
задатак

7-11.
децембар

Математика
- контролна
вежба

Математика контролна
вежба
Српски језик
- писмени
задатак

Математика контролна
вежба

Руски језик писмени
задатак

14-18.
децембар

Српски
језик писмени
задатак

Енглески
језик писмени
задатак

Српки језик писмени
задатак
Хемија контролна
вежба

Енглески
језикписмени
задатак

Математика контролна
вежба
Физика контролна
вежба

Физика контролна
вежба

Српски језик
- контролна
вежба
Хемија контролна
вежба
Математика контролна
вежба
Физика контролна
вежба

21-25.
децембар
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Немачки
језик писмени
задатак

Немачки
језик писмени
задатак

Немачки
језик писмени
задатак

11-15.
јануар

Српски језик контролни
задатак

Енглески
језик писмени
задатак

Енглески
језик писмени
задатак

20.
недеља

18-22.
јануар

Математика
- писмени
Математика задатак
писмени
Српски језик
задатак
- контролна
вежба

Математика писмени
задатак

Математика
- писмени
задатак

21.
недеља

25-29.
јануар

Српски језик контролна
вежба

Српски језик
- контролна
вежба

28, 29, 30.
18.недеља
децембар

ЈАНУАР

19.
недеља

ФЕБРУАР

Друго полугодиште
22.недеља

17, 18, 19.
фебруар

23.недеља

22-26.
фебруар

Немачки
језик контролни
вежба

Пети разред

Шести разред Седми разред Осми разред

Физика контролна
вежба
Енглески
језик контролна
вежба
Хемија контролна
вежба

МАРТ

24.недеља 1.-5. март

25.недеља 8-12.март

Математика
- контролна
вежба

Физика контролна
вежба

26.
недеља

Немачки /
Руски језик контролна
вежба

Енглески
језик контролна
вежба
Немачки /
Руски језик -

15-19.
март

Математика контролна
вежба
Српски језик
- писмени
задатак
Физика контролна
вежба
Немачки /
Руски језик контролна

Математика контролна
вежба

Немачки /
Руски језик контролна
вежба
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27.
недеља

АПРИЛ

Енглески
језик писмени
задатак

28.
недеља

29.3.2.април

Математика
- писмени
задатак

29.
недеља

5-9.април

Српски језик
- контролна
вежба

30.
недеља

12-16.
април

31.
недеља

32.
недеља

33.
недеља

34.
недеља

МАЈ

22-26.
март

19-23.
април

контролна
вежба

вежба

Математика контролна
вежба
Српски језик контролна
вежба

Енглески
језик контролна
вежба
Хемија контролна
вежба
Математика писмени
задатак
Српски језик контролна
вежба

Српски језик
- писмени
задатак

Немачки /
Руски језик писмени
задатак

Физика контролна
вежба

26-29.
април

Математика
- писмени
задатак
Физика контролна
вежба
Српски језик
- писмени
задатак

Математика писмени
задатак

Немачки /
Руски језик
- писмени
задатак

ПРОБНИ
ЗАВРШНИ
ТЕСТ 26 и 27.
март

Хемија контролна
вежба

Немачки /
Руски језик писмени
задатак
Математика контролна
вежба

10-14. мај

Српски
језик писмени
задатак

Српски језик
- писмени
задатак

Хемија контролна
вежба

17-21. мај

Енглески
језик писмени
задатак

Енглески
језик писмени
задатак

Физика контролна
вежба Српски
језик писмени
задатак

Физика контролна
вежба
Немачки /
Руски језик писмени
задатак
Математика контролна
вежба
Српски језик
- контролна
вежба
Енглески
језик писмени
задатак

Српски језик
- писмени
задатак
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ЈУН

35.
недеља

24-28. мај

Математика
- контролна
вежба

Математика контролна
вежба

36.
недеља

31.5- 4.6.

Српски језик
- контролни
задатак

Физика контролна
вежба Српски
језик контролна
вежба

37.
недеља

7-11. јун

Математика
- писмени
задатак

Математика писмени
задатак

38.
недеља

14-18. јун

Енглески
језик писмени
задатак
Математика писмени
задатак
Физика контролна
вежба

Математика
- писмени
задатак
Физика контролна
вежба

Српски језик
- контролна
вежба

Српски језик контролна
вежба
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7. Отворена врата наставника за школску 2020/2021.годину
Слободан Банковић
Немања Станков
Јелена Родић
Милка Обрадовић
Ања Ковачевић
Милан Рајић
Александра Солдатовић/Предраг
Кнежевић
Јелена Лазић/Бојана Николић
Маја Новковић
Кристина Јанчевић и Милица
Пећић
Радмила Савић/Маја Милошевић
Милица Перишић
Ивана Јегдић
Весна Милинчић
Александра Марковић
Љиљана Ћузовић
Јелена Митровић
Слободанка Тодоровић
Милица Коматина
Бојана Перуничић
Драгана Аврамовић
Радица Миљаковић Аврамовић
Јасмина Лукић
Марина Комарица
Милица Мирковић
Милан Мађаров
Радисав Живковић
Нина Василијевић
Ана Ђукановић
Сања Барбулов
Јасмина Гајић
Александар Суботић
Веселинка Дожић
Бранко Петровић

разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава

Четвртак, 17-17.45 часова
Четвртак, 11.05-11.35 часова
Уторак, 8.35-9.05 часова
Понедељак, 8.35-9.05 часова
Четвртак,
Понедељак,
Четвртак 15.45-16.45 чаосва

разредна настава
разредна настава
разредна настава

Среда, 16 -17 часова
Уторак, 9.10-9.40 часова
Уторак, 9.45-10.15 часова

разредна настава
проф.српског језика
проф.српског језика
проф.српског језика
проф.енглеског језика
проф.енглеског језика
проф.енглеског језика
проф.ликовне културе
проф.музичке културе
проф.географије
проф.биологије
проф.историје
проф.математике
проф.математике
проф.физике
проф.ТО
проф.ТО
проф.хемије
проф. руског језика
проф. немачког језика
проф.физичког
васпитања
проф.физичког
васпитања
проф. православног
катихизма
проф. информатике

Среда, 11.05-11.35 часова
Уторак, 14.35-15.05 часова
Петак, 15.55-16.25 часова
Четвртак, 17.40-18.10 часова
Понедељак, 15.20-15.50 часова
Петак, 15.35-16.25 часова
Среда, 11.40-12.10 часова
Уторак, 15.55-16.25 часова
Четвртак, 15.55-16,25 часова
Петак, 16.30-17 часова
Понедељак, 15.20-15.50 часова
Уторак, 15.55-16.25 часова
Понедељак, 16.25-17.05 часова
Четвртак, 15.55-16.25 часова
Понедељак, 17.05-17.35 часова
Уторак, 16.30-17 часова
Среда, 16.30 – 17 часова
Четвртак, 15.30-16 часова
Уторак, 15.20-15.50 часова
Понедељак, 15.55- 16.25 часова
Понедељак, 15-15.30 часова
Четвртак, 18-18.30 часова
Понедељак, 14.30-15 часова
Понедељак, 14-15 часова
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8 . П р а в и л н и к о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску
2020/2021. годину
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), министар просвете, науке и
технолошког развоја доноси
( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20 од 17.6.2020. године)
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2020/2021. годину.
Члан 2.
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и
програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у
току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак,
29. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог
разреда, односно у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од
првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180
наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних
седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од
утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици,
који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у
случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће
обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.
Члан 5.
План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу
остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним
наставним седмицама, у складу са законом.
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У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних
седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од
утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Члан 6.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13.
новембра 2020. године
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020.
године, а завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1.
фебруара 2021. године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7.
маја 2021. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна
2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа
2021. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава
– Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020.
године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја
2021. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у
недељу.
Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде
у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског
бајрама и 20. јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 28. септембра 2020. године, на први дан Јом
Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском
календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића;
36

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2021. године; православни од 30.
априла до 3. маја 2021. године).
Члан 9.
Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити
одржани у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године,
биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним
упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за
школску 2020/2021. годину.
За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.
Члан 10.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су остварене екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на
начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 11.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим
планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају
другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта
и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у
складу са овим правилником.
Члан 12.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021.
године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021.
године, у уторак, 22. јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године.
Члан 13.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2020/2021. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС – Просветном гласнику”.
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На седници Наставничког већа утврђене су промене у школском календару за школску
2020/2021.годину. Наиме, у уторак - 10.11.2020, настава ће се одвијате по утврђеном распореду
часова од петка због мањка тог наставног дана у току школске године.
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9 . Педагошко инструктивни рад директора и педагога школе у школској
2020/2021.години
Милица Томовић, директорка школе и Тијана Кићовић , педагог
ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР/ФЕБРУАР МАРТ/АПРИЛ

Директор
и
педагог
посећују часове
редовне наставе
од 1-8.разреда и
раде
са
одељењским
заједницама
петог и шестог
разреда

Директор
посећује наставу
допунске
и
додатне наставе

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

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

Педагог посећује
часове редовне
наставе и ЧОС-а
и
прати
адаптацију нових
ученика
нашој
школи

(током године)
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10. Подела одељења на наставнике и одељењске старешине
Млађи разреди
разред/
одељење
1/1

одељењски старешина
Александра Солдатовић/Предраг Кнежевић
Јелена Лазић/Бојана Николић
Слободан Банковић
Маја Новковић
Кристина Јанчевић/Милица Пећић
Радмила Савић/Маја Милошевић
Немања Станков
Јелена Родић
Милка Обрадовић
Ања Ковачевић
Милан Рајић

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

Старији разреди

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

Одељењски старешина
Марина Комарица
Љиљана Ћузовић
Милица Перишић
Бојана Перуничић
Ивана Јегдић
Александра Марковић
Драгана Аврамовић
Јасмина Лукић
Сања Борбулов
Радисав Живковић
Радица М.Аврамовић

Руководиоци Одељенских већа:
Руководиоци Одељењских већа млађих разреда
први разред
Александра Солдатовић
други разред
Кристина Јанчевић
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трећи разред
Софија Мирчић/Немања Станков
четврти разред
Милка Обрадовић
Координатори Одељењских већа старијих разреда:
пети разред
Милица Перишић
шести разред
Бојана Перуничић
седми разред
Сања Барбулов
осми разред
Радица Миљаковић Аврамовић

Руководиоци Стручних већа:
Стручно веће за разредну наставу

Слободан Банковић

Стручно веће наставника страних језика

Сања Барбулов

Стручно веће из области природних наука и Драгана Аврамовић
математике
Милица Коматина
Стручно веће уметности и спорта
Ивана Јегдић
Стручно веће друштвених наука

11. Подела предмета и одељења на наставнике
ПРЕЗИМЕ и име

Предмет

ОДЕЉЕЊА

БРОЈ ЧАСОВА И %

Јегдић Ивана
Перишић Милица
Милинчић Весна
Ћузовић Љиљана
Марковић Александра
Митровић Јелена
Тодоровић
Слободанка
Коматина Милица

Српски језик

51 52 61 62
53 717 2 73 513(Г)
63 81 82
11 12 32 33 41 42 43 51 52 53
21 22 61 62 63 717 2 73 81 82
23 31
51 52 5361 62 63 717 2 73 81 82

18
100%
17+1 100%
12 66,67%+Биб116,67%
20 70%+33,34% -103,3%
20 20%+88,89% - 109%
4
20%
14 90%
70%+20%једносменски
14+3
70%+15% -85%

МиљаковићАврамовић Радица
Перуничић Бојана

Историја –
грађанско
Географија,
грађанско, ОЈР
физика
математика

Мирковић Милица
Лукић Јасмина
Комарица Марина
Аврамовић Драгана
Василијевић Нина
Мађаров Милан

Енглески језик

Ликовна култура
Музичка култура

Биологија
Хемија
ТО

51 52 5361 62 63 717 2 73 81
82+ ХОР
51 52 5361 62 63 717 2 73 81 82
82(Г)
51 52 5361 62 63 717 2 73 81 82
613(Г)
61 62 63 717 2 73 81 82
61 63 717 2 73
51 52 53 62 81 82
51 52 5361 62 63 717 2 73 81 82
717 2 73 81 82
51 52 5361 62 63 717 2 73 81 82

19+1

100%

19+1 110%
100%+10% једносменски
16
80%
20
111%
24
130%
22
110%
10
50%
22
110%
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Живковић Радисав
Гајић Јасмина
Суботић Александар

Физичко васпитање

Ђукановић Ана

Руски језик

Барбулов Сања

Немачки језик

Петровић Бранко
Дожић Веселинка

Информатика
Провославни
катехизис

51 52 5361 62 717 2 73 81 82
51 3 53 2 531 61 62 63 717 2 73
523 81 82
512361237123812 ( 52627127381
)Г
51 52 5361263 71273 81 82
51 52 5361 62 63 717 2 73 81 82
51 523612361237123812

20
100%
25
125%
8
40%+20%
једносменски
8+5 45%+25% -70% +
10% једносменски
18
100%+20%
једносменски
21
105%
6
55%

12. Oстала задужења наставника
Пријатељи деце- Маја Милошевић
Црвени крст- Немана Станков
Одбор за културну делатност школе- директор, педагог, Милица Перишић, Ивана Јегдић,
Слободанка Тодоровић, Весна Милинчић, Милица Анђелковић Коматина, Маја Новковић, Ана
Ђукановић и Ања Ковачевић . Координатор: Милица Перишић
Комисија за еколошки и естетски изглед школе – Јелена Лазић, Виолета Рајић и
Јанчевић. Координатор: Јелена Лазић.

Кристина

Тим за заштиту деце-ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
директор, педагог, Драгана Аврамовић, Љиљана Ћузовић, Александра Солдатовић, Александра
Марковић,Предраг Кнежевић , Радисав Живковић, школски полицајац Александар Васковић и
представник Савета родитеља Мирослав Ђорђевић Координатор: Радисав Живковић
Стручни тим за инклузивно образовање: директор, педагог, Кристина Јанчевић, Немања Станков ,
Милица Перишић, Јасмина Лукић .Координатор: Тијана Кићовић.
Стручни актив за развој школског програма шк. 2020/2025. године: сви руководиоци стручних
већа, педагог и директор
Стручни актив за развојно планирање: директор, педагог, секретар, Радмила Савић, Љиљана
Ћузовић, Милица Мирковић,Јелена Родић , Ивана Јегдић, Јелена Лазић, Александра Марковић,
Мирослав Ђорђевић /савет родитеља/. Координатор : директор школе
Школски тим за маркетинг: директор, педагог, Јелена Родић, Бојана Николић , Софија Маркуц,
Милан Рајић, Ана Ђукановић, Координатор: Ивана Јегдић
Стручни тим за самовредновање: директор, педагог, Јелена Родић, Милан Рајић, Милица
Мирковић, Бојана Перуничић, Љиљана Ћузовић, Драгана Аврамовић, Маја Милошевић , Бранко
Милојевић . Координатор: Тијана Кићовић.
Комисија за праћење остварености Годишњег плана рада школе: директор,педагог и руководиоци
стручних и одељењских већа.
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Распоред часова-Милица Мирковић
Записничар Наставничког већа- Бојана Перуничић
Комисија за израду Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину
Директор
Педагог
Руководиоци стручних већа
Руководиоци одељењских већа
Координатор: Директор школе
Комисија за израду Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.
годину
Директор
Педагог
Руководиоци стручних већа
Руководиоци одељењских већа
Координатор: школски педагог
Комисија за екскурзије и наставу у природи: Радица Миљаковић Аврамовић, Бојана Перуничић,

Радисав Живковић, Предраг Кнежевић, Јелена Лазић. 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 директор, педагог, Радица М.Аврамовић ,
Милка Обрадовић, Слободан Банковић, Сања Барбулов, Координатор: директор школе.
Тим за праћење пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад у основним школа“: директор,
педагог, Слободанка Тодоровић, Бојана Перуничић Координатор: Тијана Кићовић
Тим за праћење стручног усавршавања унутар установе: директор, педагог,Милица Мирковић и
Сања Борбулов . Координатор: Тијана Кићовић
Тим за преглед педагошке документације: директор, Предраг Кнежевић, Марина Комарица
Координатор: Тијана Кићовић
Тим за координацију пројектних активности: Радица М.Аврамовић, Драгана Аврамовић, Немања
Станков , Радмила Савић. Координатор: Радица М.Аврамовић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво: Тијана Кићовић, Радисав
Живковић, Бранко Петровић,
Милица Коматина, Марина Комарица, Нина Василијевић.
Координатор: Милица Коматина
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1

1

1

1

Јелена Лазић

разредна
настава

12

17

1

1

1

1

1

1

1

Бојана
Николић

разредна
настава

12

17

1

1

1

1

1

1

1

Маја
Новковић

разредна
настава

21

18

1

1

1

1

1

1

Гордана
Станковић

разредна
настава

21

18

1

1

1

1

1

1

Кристина
Јанчевић

разредна
настава

22

18

1

1

1

1

1

1

Милица
Пећић

разредна
настава

22

18

1

1

1

1

1

1

Радмила
Савић

разредна
настава

23

18

1

1

1

1

1

1

24
24
24
24
24

24
24
24

% радног времена

1

УКУПНО А+Б

1

Укупно (Б)

1

Остали послови из годишњег плана рада

17

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

педагошка документација

11

Остали послови из годишњег плана рада

разредна
настава

Вођење педагошке документације

Предраг
Кнежевић

24

Сарадња са родитељима

1

Дежурство

1

Менторски послови

1

Стручно усавршавање

Пројектна настава / Дигитални свет

1

Спортске активности

Културне и друштвенеактивности

1

рад у тимовима

Секције, слободне активности

1

Рад у стручним органим

Обавезне активности

1

Припреме, планирање

Разредно старешинство

17

Укупно непосредног рада са ученицима (А)

Изборни предмет / хор и оркестар

11

Наставни
предмет

Такмичења

Допунска настава

разредна
настава

и

Физичке активности

Редовна настава

Алексндра
Солдатовић

Име
презиме

Додатна настава

Разред

13. Структура рада наставника у оквиру 40-часовне радне недеље у школској 2020/2021. години
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Маја
Милошевић

разредна
настава

23

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Слободан
Банковић

разредна
настава

31

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Њемања
Станков

разредна
настава

32

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Јелена Родић

разредна
настава

33

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Милка
Обрадовић

разредна
настава

41

18

1

2

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Ања
Ковачевић

разредна
настава

42

18

1

2

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Милан Рајић

разредна
настава

43

18

1

2

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

математика

51

18

1

1

1

1

1

1

24

12

1

1

1

1

1

16

40

100

Љиљана
Ћузовић

енглески
језик

52

18

1

1

1

1

1

1

24

12

1

1

1

1

1

16

40

100

Милица
Перишић

српски језик

53

18

1

1

1

1

1

1

24

12

1

1

1

1

1

16

40

100

географија

61

20

1

1

1

1

24

10

1

1

1

16

40

100

српски језик

62

18

1

1

1

1

1

24

12

1

1

1

1

1

16

40

100

Александра
Марковић

енглески
језик

63

18

1

1

1

1

1

23

12

1

1

1

1

1

17

40

100

Драгана
Аврамовић

биологија

71

20

1

1

1

1

24

10

1

1

1

16

40

100

Јасмина
Лукић

математика

72

18

1

1

1

1

24

12

1

1

1

1

16

40

100

Сања
Борбулов

немачки
језик

73

18

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

18

40

100

Радисав
Живковић

ТиО

71

20

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

историја

72

20

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

Марина
Комарица

Бојана
Перуничић
Ивана Јегдић

Радица
А.Миљаковић

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
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Весна
Милинчић

српски језик

9

0,5

1

хемија

10

0,5

1

Јелена
Митровић

енглески
језик

4

0,5

0,5

Милица
Мирковић

физика

16

1

1

Милица
Коматина

музичка
култура

14

Слободанка
Тодоровић

ликовна
култура

14

Милан
Мађаров

ТиО

20

Јасмина
Гајић

физико
васпитање

20

информатика

20

1

1

Ана
Ђукановић

руски језик

8

0,5

1

Александар
Суботић

физичко
васпитање

8

Нина
Василијевић

Бранко
Петровић

0,5

12

6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

12

5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

2

0,5

1

19

8

1

1

1

1

1

21

8

1

1

1

1

1

18

7

1

1

1

1

24

10

1

1

24

10

1

24

0,5

3

3
1

1

0,5

0,5

1

1
3

1

0,5

0,5

1

1

1

8

20

50

1

8

20

50

0,5

3

8

20

1

1

14

33

80

1

1

1

14

35

85

1

1

1

1

13

31

70

1

1

1

1

1

16

40

100

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

1

1

1

1

1

1

16

40

100

10

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

18

45

10

4

0,5

0,5

6

16

40

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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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

Сарадња
надлежним
установама ...

Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно усавршавање
УКУПНО

1
1
12
40

Вођење пед.документације

/

УКУПНО

1
/
20

1

са

Рад у стручним
органима и тимовима

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

%
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15. План екскурзија и наставе у природи у школској 2020/2021. години
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.
Екскурзије се реализују 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.
У складу са препорукама Кризног штаба, а због епидемиолошке ситуације у нашој земљи ове школске
године се неће реализовати екскурзије и настава у природи, те се неће приступити изради плана
екскурзија и наставе у природи за ову школску годину.

16. План основног образовања и васпитања од 1. до 8. разред
План основног образовања и васпитања од 1. до 8.разреда ће се реализовати кроз фонд часова
редовне наставе према важећим правилницима објављеним у Службеном гласнику РС.
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УПРАВЕ
1.Програм рада Школског одбора

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА

Усвајање Годишњег плана рада Школе за шк.2020-2021. Чланови ШО
годину
Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Чланови ШО
школе за шк.2019-2020.год.
Усвајање Извештаја о раду директора школе за шк. 2019- Чланови ШО
2020.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 2020/2021.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 2020.год.
Разматрање и усвајање извештаја Комисије о попису
инвентара за 2020.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.2020/21.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
Милица Томовић
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 „Обогаћени једносменски рад “

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
Ред.број
1.

Област
РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ


Развој културе
учења






Обезбеђивање наставних средствава и литературе
неопходних за рад наставника
Стварање услова за примену ИКТ технологије у настави као
и савремених метода рада са циљем унапређивања квалитета
наставног процеса
Праћење реализације плана стручног усавршавања свих
запослених
Стручно усавршавање директора, менторсво
Систематско праћење резултата рада, похвале и награде
Праћење и сарадња са Ученичким парламентом и
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Стварање здравих и
безбедних услова за
учење и развој
ученика














Развој и осигурање
квалитета
наставног и
васпитног процеса у
школи









Обезбеђење
инклузивног
приступа у
образовноваспитном процесу






Вршњачким тимом
Упознавање родитеља са планом рада Тима за заштиту деце
од насиља (организација посебних родитељских састанака по
потреби)
Спољна заштитна мрежа, упознавање са планом рада кроз
заједничке састанке
Подршка и организација предавања о безбедности у сарадњи
са локалном заједницом
Обележавањезначајних датума...
Ангажовање педагошког и персоналног асистента
Организовање акције уређења школе и школског дворишта у
сарадњи са родитељима и локалном самоуправом
Понашање у простору школе
Евиденција о исправности и хигијени тоалета, свлачионица и
целокупног простора школе и школског дворишта у сарадњи
са помоћно техничким особљем
Извештаји санитарне, комуналне и еколошке инспекције и
поступање у складу са записницима
Аплицирање и укључивање школе у различитим програмима
и пројектима
Праћење и упознавање Наставничког већа са свим новинама
и изменама Закона и Правилника
Обезбеђивање средстава за побољшање квалитета наставног
и ваннаставног процеса кроз пројекте
Промоција књиге 3П примери добре праксе
Израда базе примера добре праксе у нашој школи
Организовање студијских посета школама и размена
искустава –развој школе у правцу модел школе, центра за
едукацију наставника школа које постижу лоше резултате
Сарадња са Учитељским факултетом и другим факултетима
који школују наставни кадар и подизање квалитета рада кроз
сарадњу са универзитетима
Менторсто наставника и директора.
Мастер програм за директоре
Подстицање наставника за напредовање у струци и стицање
звања
Увођење нових ваннаставних активности на основу
интересовања ученика кроз анкетирање и разговоре са
Ученичким парламентом
Подстицање и праћење учествовања на конкурсима и
смотрама
Обезбеђивање просторних и техничких услова за рад са
децом са проблемима...у сардњи са родитељима и другим
институцијама
Увођење нових секција на основу интересовања ученика
(анкетирање и Ученички парламент)
Праћење примене индивидуализације и диференцијације у
настави
Праћење реализације допунске, додатне и секција
Обележавање Светског дана толеранције
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Праћење и
подстицање
постигнућа ученика






2.

Разматрање резултата Завршног испита на Педагошком
колегијуму и усвајање предлога мера за побољшање
резултата ученика
Анализа успеха на тромесечјима, полугодишту и крају
школске године, праћење напредовања и давање предлога за
даље напредовање
Промовисање успеха ученика на такмичењима, конкурсима и
смотрама
Представљање успеха ученика на Наставничком већу, Савету
родитеља, Школском одбору, сајту, школском листу ...
Промовисање најуспешнијих ученика на паноима школе,
сајту, школском листу и фејсбуку...
Промовисање добрих резултата рада школе локалној
заједници, медијима...

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

Планирање рада
установе







Организација
установе






Контрола рада
установе







Доношење и усвајање плана рада школе за нову школску
годину
Учествовање у изради Годишњег плана рада школе,
Извештаја о раду школе и представљање органима школе
Израда плана рада директора
Организација рада на основу правилника о систематизацији
радних места
Упознавање свих запослених са структуром и организацијом
рада установе ( распоред часова, распоред ваннаставних
активности, распоред отворених врата, дежурство
наставника, ритам рада школе, обележавање учионица,
списак одељењских старешина и предметних наставника...).
Распоређивање запослених у Тимове и организације у складу
са својим компетенцијама, интересовањима, доприносу,
ангагажовањем у школи и Законским обавезама
Редовни састанци са координаторима тимова и организација
ради праћења реализације планираних активности, подршке
и помоћи у реализацији предвиђених активности
Редовно обавештавање запослених о свим предстојећим
активностима
Давање јасних правила о томе како се поступа на дежурству,
приликом одсуствовања са посла, присуствовању
Наставничком већу и састанцима тимова
Прављење плана посете и посета часова, давање повратне
информације и инструктивно-педагошки рад
Редован увид у дневнике рада
Праћење израде месечних планова
Праћење динамике оцењивања
Праћење рада стручних сарадника
Полугодишњи извештаји тимова, Стручних већа,
наставника, стручних сарадника и комисија
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Управљање
информационим
системом установе







Управљање
системом
обезбеђења
квалитета у
установи




3.

Заједничка анализа резултата и преузимање мера за не
реализоване активности уколико не постоји оправдање
Квартално упознавање органа управљања школе са
резултатима рада школе
Учешће у попуњавању информационог система установе у
складу са Законом и упуствима Министарства просвете и
Школске управе
Редовно праћење попуњавања информационог система
установе у складу са упуствима Министарства просвете и
Школске управе

Анализа резултата Завршног испита на основу статистике
Завода за вредновање (на седницанма Стручних већа,
Педагошком колегијуму и Наставничком већу) ради
унапређења рада школе
Организација, реализација и анализа иницијалног и пробног
Завршног тестирања ученика од стране Завода за
вредновање
Организација и реализација Завршног испита и упис у
средње школе
Презентовање резултата, завршног испита, иницијалног
тестирања и пробног тестирања Савету родитеља, Школском
одбору и Наставничком већу

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ


Планирање,
селекција и пријем
запослених








Професионални
развој запослених



Унапређивање
међуљудских односа




Структура запослених
Стицање услова и пријављивање запослених за полагање и
стицање лиценце
Упражњена радна места и попуњавање у складу са Законом
Спровођење поступка пријема у радни однос у складу са
Законом
Програм увођења приправника у посао
План посете часовима усклађен са стручним сарадницима
Упознавање запослених са Правилником о сталном
стручном усавршавању и напредовању и Каталогом о
стручном усавршавању и евентуалним изменама
Стручно усавршавање ускладити са Годишњим планом
стручног усавршавања као и са финансијским могућностима
установе
На седницама Наставничког већа или Стручних већа
презентовати сазнања са стручног усавршавања и омогућити
достуност материјала и литературе са семинара свим
запосленим
Личним залагањем и стручним усавршавањем давати пример
свим запосленим
Давање подршке тимском раду, пружање помоћи
новозапосленима да се укључе у рад школе
Подела задужења и обавеза са указивањем поверења у
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Вредновање
резултата рада,
мотивисање и
награђивање
запослених

4.





запослене и њихове могућности и способности
Заједничка дружења на студијским путовањима и
прославама
Похвале и награде за Дан школе
Јавна похвала на Наставничком већу и подршка у
унапређењу наставног процеса
Мотивација и подршка у примени иновација

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ

Сарадња са
родитељима/старате
љима











Сарадња са органом
управљања и
репрезентативним
синдикатом у
установи





Сарадња са
државном управом
и локалном
самоуправом






Сарадња са широм



Укључивање родитеља у живот и рад школе кроз
упознавање са њиховим правима и обавезама
Родитељи су упознати са свим активностима у школи путем
сајта школе, родитељских састанака, на отвореним вратима.
На родитељским састанцима и отвореним вратима редовно
су добијали информације о резултатима и напредовањима
њихове деце
Редовно учешће у раду Савета родитеља и помагање у
информисању о свим активностима у школи
План посете часовима и анкетирање по реализованој посети
Укључивање родитеља у спортске активности, турнире,
изложбе, заједничка дружења у организацији школе
Ангажовање родитеља у оквиру пројекта Професионална
оријентација-родитељ презентује своје занимање
Укључивање родитеља у хуманитарне акције
Укључивање родитеља у рад тимова и рад органа школе
Редовно присуствовање седницама органа управљања,
подношење извештаја о свом раду и раду школе
Упознавање органа управљања са постигнућима наших
ученика, оствареним резултатима на такмичењима и
завршном испиту и упису у средње школе
Упознавање Школског одбора са пројектима у које школа
учествује и обезбеђивање подршке за пројекте
Председници синдиката редовно позивани на седнице
Школског одбора
Редовно присуствовање састанцима у организацији одељења
за друштвене делатности општине Стари град
Учествовање у свим активностима у организацији Пријатеља
деце Стари града-дечија недеља...
Организовање предавања и трибина за ученике и родитеље у
организацији општине
Учествовање у пројектима које иницира одељење за
друштвене делатности општине Стари град или Градски
секретаријат за образовање и дечију заштиту
Учешће у пројектима и истраживањима националним и
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заједницом

5.



међународним
Партнерство са различитим институцијама

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ
УСТАНОВЕ

Управљање
финансијским
ресурсима






Управљање
материјалним
ресурсима

Управљање
административним
процесима








У сарадњи са шефом рачуноводства учествовање у изради
финансијског плана и плана јавних набавки
Редовно подношење финансијских извештаа Школском
одбору
Свакодневно праћење финансијских токова прихода, расхода
и финансијских средстава и реализација у складу са буџетом
установе
Усклађивање буџета установе са надлежним органом
локалне самоуправе и усвајање кроз надлежне институције,
Школски одбор
Сарадња са локалном самоуправом и обезбеђивање
средстава за несметано реализовање наставе
Аплицирање и учешће у пројектима
Надзирање процеса реализације плана набавки, електрична
енергија, ручак у боравку, обезбеђење....
Поштовање и примена процедура рада установе и вођење
прописане документације
Обезбеђена је ажурност и тачност вођења административне
документације и њено систематско архивирање, у складу са
законом
Припремње извештаја који обухватају све аспекте живота
установе и презентовање надлежним органима установе и
шире заједнице

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

6.


Познавање,
разумевање и
праћење
релевантних
прописа
Израда општих
аката и
документације
установе







Примена општих
аката и
документације
установе





Прати све измене релевантних закона и подзаконских аката у
области образовања, радних односа и управног поступка
Примена законских захтева у процесу управљања и
руковођења
Пратити стратегију образовања у Републици Србији
У сарадњи са секретаром школе планира припрему општих
аката школе
Обезбеђени су услови да општи акти и документација
установе буду законити, потпуни и јасни онима којима су
намењени
Обезбеђена је доступност свих општих аката и
документације установе онима којима су намењени и другим
заинтересованим лицима, у складу са законом
Обезбеђење услова за поштовање прописа, општих аката
установе и дођење установљене документације
Инспекцијски надзори и извештаји о спроведеним мерама
Израда планова за унапређење рада и израда извештаја о
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спровођењу тражених мера

3. План рада Савета родитеља
Време реализације

Програмски садржај
1.
2.
3.
4.
5.

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

6.

7.
8.
9.

Упознавање са пословником о раду Савета родитеља
Конституисање Савета и избор председника Савета родитеља
Разматрање и усвајање предлога Плана рада Савета за текућу школску годину
Информисање о почетку рада школе, припремљеност за школску годину
Учешће у разматрању предлога Годишњег плана рада школе за наредну
школску
Информација о успеху и владању ученика на крају школске 2019/20.године
кроз Годишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску
2019/2020. годину и Годишњи извештај о раду директора школе;
Информација о наставку реализације пилот пројекта „Обогаћени једносменски
рад ученика у основној школи“
Безбедност ученика у школи
Информације о пријему ученика првог разреда

Давање сагласности на осигурање, безбедност, Црвени крст
Правилници
Анализа хигијенско-техничких услова рада школе
Упознавање са активностима школских Тимова;
Информисање о владању и успеху ученика на крају
првог класификационог периода шк. 2020/21.године
4. Информације са родитељских састанака, Отворених враата школе
5. Разматрање о опремљености школе наставним средствима
6. Извештај о прилагођавању ученика првог разреда на школски живот и ученика
петог разреда на предметну наставу
10.
11.
1.
2.
3.

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

7. Учешће у прослави Нове године и Дана Светог Саве

ФЕБРУАР
МАРТ

АПРИЛ
МАЈ

1. Информација о Извештају о раду школе на крају првог полугодишта школске
2020/21.године
2. Извештавање родитеља о реализацији превентивних и интервентних мера (на
крају првог полугодишта)
3. Упознавање чланова Савета родитеља са реализованим активностима пројекта
«Обогаћен једносменски рад у основним школама»
4. Информације са родитељских састанака
5. Безбедност ученика у школи
6. Информације о уџбеницима и приручницима који ће се
користити у школској 2021/22.години
1. Информације о успеху и владању ученика на крају трећег класификационог
периода школске 2020/21. године
2. Информације о постигнутим резултатима ученика на разним такмичењима,
похвале и награде
3. Дан школе
4. Пробни завршни испит -матурско вече
56

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

5. Разматрање информација о укључивању родитеља у остваривање појединих
задатака из Годишњег плана рада школе;
1. Анализа протока информација родитељима у одељењској заједници од стране
представника у Савету родитеља;
2. Давање предлога за дестинације екскурзија у наредној школској години;
3. Анализа рада Савета родитеља, утврђивање приоритета за наредну школску
годину и израда Годишњег програма рада савета родитеља;
4. Информације о успеху ученика 8.разреда на полагању мале матуре и упису у
средње школе
5. Информације о припремљености школе за почетак школске 2021/22. године

ЈУН

ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
1.Програм и план Педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине председници стручних већа. Њиме председава директор. Председник стручног
већа – члан педагошког колегијума информише чланове стручног већа о активностима и темама реализованим
на педагошком колегијуму. У случају спречености председника стручног већа, састанку педагошког
колегијума присуствује заменик. О раду педагошког колегијума се води записник. Праћење реализације плана
педагошког колегијума вршиће се два пута годишње у оквиру Извештаја о остварености годишњег плана рада.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на:

планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности;

старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању
образовно – васпитног рада;

старање о остваривању развојног плана школе;

сарадњу са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

организовање и вршење педагошко – инструктивног увида и праћење квалитета образовно – васпитног
рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних
сарадника;
планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног
сарадника.

Време
Август
Септембар

Садржаји рада



Информација директора о свом раду и раду установе
Давање мишљења о Извештају о остваривању Годишњег плана
рада школе
 Разматрање Годишњег плана рада школе за текућу школску
годину
 Разматрање План основне школе за организацију и реализацију
образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса covid-19
 Утврђивање предлога Плана стручног усавршавања
 Пилот пројекат „Једносменски рад школа“- наставак
 Израда распореда часова допунске и додатне настав
, распоред контролних и писмених вежби
 Анализа Извештаја о резултатима Школе на Завршном испиту
школске 2019/2020. године
 Наставна средства
 Правилници

Реализација
Директор,
рук.стр.већа, пп
служба
чланови пројекта
ОЈР у основној
школи
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Октобар
Новембар







Децембар



Јануар






Фебруар
Март







Април
Мај







Јун













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

Стручна већа

Разматрање успеха и дисц.ученика на крају првог полугодишта и
мере за побољшање успеха
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)

Директор,
служба,
колегијум

Одређивање листе приоритета за набавку наст.средстава
Извештај стручног тима за инклузивно образовање
План организовања “Дана отворених врата“ за будуће прваке и
начина презентације школе
Упознавање са Календаром такмичења за школску 2020/2021.
годину и договор о њиховом организовању и реализацији на
школском и општинском нивоу
Извештавање о ефектима ИОП-а/ усвајање нових ИОП-а на
предлог Тима за инклузивно образовање (по потреби)

Директор,
рук.стр.већа, Пп
служба

Праћење резултата ученика на трећем клас.периоду
Извршити припреме за израду Год.плана рада школе за
шк.2021/22.годину
Сајам ученичких продуката и Дан школе;
Информација о остваривању Развојног плана школе;
Разматрање Извештаја о реализацији стручног усавршавања у и
ван Установе током школске године

Стручна
већа,
Ппслужба,
директор

Праћење полагања мале матуре и упис ученика у средње школе
Разматрање предлога за израду анекса Школског програма
Извештај стручног тима за инклузивно образовање
Пратити припреме за Извештај о раду школе за шк.2020/21.год.
Задужења за израду Годишњег плана рада Школе за школску
2021/2022. годину
Извештај стратешког тима о реализованим активностима из плана
пројекта „ОЈР“
Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана Школе за
школску 2020/2021. годину
Разматрање Извештаја о реализацији Тима за самовредновање за
школску 2020/2021. годину
Давање препоруке за израду распореда свих облика образовноваспитног рада
Утврђивање предлога Календара образовно-васпитног рада за
шк.2021/2022.год.

Пед.колегијум

директор
координатор
Тима за ИО
ПП

Координатор
тима за ИО

координатор
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Израда Годишњег плана стручног усавршавања и напредовања на
нивоу Школе за школску 2021/2022.годину

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.
1.
2.
3.
4.
5.

IX

X

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА

Утврђивање Годишњег плана рада школе за
школску 2020/21.годину
Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину
Извештај директора школе за шк. 2019/20. год.
Измена и допуна Школског програма

Директор, ПП служба, рук.стр.већа
ПП служба
Директор
Диреклтор , педагог, предметни
наставници
Руководиоци стручних већа и
одељењских већа

6. Утврђивање распореда одржавања додатне,
a. допунске наставе и слоб. активности и
распоред
контролних и писмених
вежби
7. Презентација плана активности из тима за заштиту координатор Тима
деце од насиља, злостављања и занемаривања;
8. Облици сарадње школе и породице, друштвене средине Директор,
ПП
служба,
одељ.старешине
9. Анализа степена опремљености наставним средствима Директор
у школи
10. Извештај о раду Тима за самовредновање за школску педагог и координатор Тима
2019/2020. годину и презентација акционог плана Тима
за Самовредновање за школску 2020/2021.годину
11. Програм стручног усавршавања
руководиоци стручних већа ,
педагог и директор школе
1.Информације о одржаним родитељским састанцима, Одељењске старешине, директор
распоред пријема родитељ
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2.Образлагање улоге стручних већа и огледних часова и директор,руководиоци
интегрисање „Тролиста „ „Обогаћеног једносменског рада“ педагог
у ваннаставне активности и сарадња са родитељима
3. Активности школског тима за заштиту ученика
од насиља, злостављања занемаривања (УЗМ)
4.Анализа хигијенско техничких услова школе

XI

XII

Координатор тима
Директор и комисија

1. Успех ученика на крају првог
Одељ.старешине, Директор,
класификационог периода и предлагање мера
служба
за побољшање успеха и владања
2. Извештај о превентивним и интервентним
ПП служба
активностима које школа предузима у
спречавању насиља, злостављања и
занемаривања
3.Прилагођеност ученика предметној настави
ПП служба
(приказ истраживања)
5. Очување школске имовине и степен оштећења
Директор
1. Успех и владање ученика на крају првог
педагог
полугодишта школске 2020/21.године
2. Извештај Тима за самовредновање на крају првог координатор Тима
полугодишта школске 2020/2021.
3. Извештај
Тима за заштиту,... на крају првог координатор Тима
полугодишта школске 2020/2021. године
4. Припрема и извођење такмичења (школско,
Предм.наставници, директор
општинско, градско, Републичко и слично)
5. Анализа рада додатне, допунске наставе и
ПП служба, директор
секција
6. Програм прославе Дана Светог Саве
Директор

ПП

7. Припреме за обележавање Нове године

ПП

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

I/II

струч.већа,

на

Одељ.старешине,
служба
крају

Директор,

Комисија за културну делатност
првог руководиоци стручних већа

1. Анализа успеха и владања ученика у првом
полугодишту школске 2020/2021.год.и предлог мера за
унапређење
2. Извештај о раду школе у првом полугодишту
школске 2020/2021.године
3. Извештај директора школе у првом полугодишту
школске 2020/2021.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

ПП служба, директор

ПП служба
Директор
ПП служба

Координатор тима
Руководиоци стручних већа
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III

7. Анализа реализације активности из ШРП-а у другом директор
полугодишту школске 2020/2021.године
1. Утврђивање уџбеника и приручника који ће се
Рук. стручних већа
употребљавати у школској 2020/2021. години
2. Информације о стручном усавршавању
Директор, руков.
наставника у протеклом периоду
стручних већа
3. Разматрање здравственог стања ученика
школски лекар
4.Припрема за обележавање Дана школе

Комисија за културну делатност

1. Припреме за обележавање Дана школе
Комисија за културну делатност
2. Успех и владање ученика на крају 3. класификационог ПП служба, директор
периода школске 2020/2021. 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
2020/2021
IV

V

VI

4.
Анализа
активности
ШРП-а
за
2020/2021.годину
5.Анализа активности тима за самовредновање

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
2020/21. год.
3. Припрема за израду Годишњег плана рада
школе за 2021/22. године (парцијално
усвајање)
4. Анализа постигнућа ученика на такмичењима
у школској 2020/21. години
5. Припреме за полагање завршног испита за ученика 8.
разреда

Директор, стручна већа
Директор

6.. Професионална оријентација
1. Утврђивање успеха и владања ученика 8.
разреда (награде, дипломе, похвале итд.)
2. Утврђивање успеха и владања ученика на
крају 2. полугодишта школске 2020/21. године
3. Информације о успеху ученика 8. разреда на
полагању мале матуре и упису у средње школе
10. Извештај Школског тима за заштиту ученика
од насиља, злостављања и занемаривања за школску
2020/2021.годину

Педагог
Одељ.старешине. ПП служба

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

ПП служба
ПП служба
Координатор тима
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5. Извештај Стручног тима за инклузивно
образовање за школску 2020/2021.годину
6. Анализа рада ученичких организација
7. Предлог поделе предмета, одељења и осталих
задужења наставника за школску 2021/22.
годину
8. Утврђивање 40-часовне радне недеље
наставника и стручних сарадника
9.Анализа реализације активности ШРП-а у школској
2020/2021.години
10.Анализа активности Тима
школску 2020/21.годину

VII

за

самовредновање

Координатор тима
координатори
Директор, стручна већа

Директор
Координатор тима

за координатор Тима

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

Комисија, директор

1. Информације о припремљености школе за
почетак школске 20/21. год.
2. Организација поправних и разредних испита и
успех ученика на крају шк. 2020/2021. 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

Руковод.стр.већа

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

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

VIII

IX

X

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Припремање,планирање и израда планова и програма
васпитно-образовног рада
2. Упознавање са календаром васпитно образовног рада за
школску 2020/21.годину
3. Евидентирање учила у настави и предлози за набавку
нових
4. Плана рада Стручног већа млађих разреда за шк.2020/21
.год.-детаљно планирање и усвајање
5. Стручно усавршавање наставника-план
6. Израда иницијалних тестова за ученике од 2.до 4.разреда
7. Задужења наставника за 2020/21. годину
8. Израда распореда часова, допунске и додатне наставе и
контролних и писмених вежби;
9. Планирање пројектне наставе за ученике 2,3,.разреда
10. Додатна литература и штампа
1. Анкетирање ученика за рад у
секцијама/драмска,литерарна,ликовна,музичка,спортска/
2. Активности организације „Пријатељи деце“наше школе у
школској 2020/2021..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. Пројекти у школи
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. Индивидуализација наставе –прилагођавање обимасадржаја способностима ученика кроз садржаједопунска,додатна и ваннаставне активности, ИОП
5. Активности организације „Пријатељи деце“ за овај месец
6. Угледно огледни часови – припрема и реализација ;
7. Дечја недеља – организација
8. Спортски дан
9.

1. Припреме и активности за организацију прославе Дана
XI/
XII

Св.Саве;
2. Успех ученика на првом класификационом периоду;
3. Активности око прославе Нове године
4. Извештај о превентивним и интервентним активностима
школске 2020/2021.године

НОСИЛАЦ ПОСЛА

Наставници
разредне
наставе , директор , педагог
и руководилац Стручног
већа

Одељењска већа разреда
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
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I

II

III

IV

V

VI

5. Сарадња ученика 4.разреда са предметним наставницима
6. Сусрет са песником или писцем
7. Сарадња породице и школе /Дан отворенешколе/

одељ.веће 4.разреда

1. Календар активности организације „Пријатељи деце“за
1.и 2.месец у 2019.години;
2. Прослава Дана Св.Саве
3. Реализација садржаја програма редовне,допунске и
додатне наставе-анализа
4. Пројектна настава – примена у 2,3.разреду - извештај
5. Анализа рада секција: драмске,литерарне,ликовне..
6. Анализа активности пројеката у школи
1. Анализа рада дечје организације „Пријатељи деце“;
2. Анализа рада Одељењских већа и Стручног већа за прво
полугодиште текуће школске године
3. ИОП –праћење и анализа
4. Сајам - пројекти ученика - припрема
5. Стручни семинари и анализа стручног усавршавања
/преглед/
6. Предавање од стране педагога школе

Руководилац
деце“
Стручна већа
педагог

„Пријатељи

Ученици и учитељи
Стручно веће,Одељењска
већа,ППС

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 уџбеника за 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.20212022.
год.
4. Сарадња породице и школе
5. Организација Дана школе и Сајма ученичких продуката
6. Такмичења - резултати
1. Анализа успеха на крају шк.2020/21. 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
школске године
4. Програм рада Стручног већа млађих разреда за
шк.2021/2022.годину

Библиотекар
педагог
координатор
педагог

Руководилац стручног већа

Руководиоци одељењских
већа,разредни
Координатор
Стручно веће
Разредни

и

предметни
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5. Избор руководиоца Стручног већа млађих разреда за
школску 2021/2022.годину
6. ИОП- анализа
7. Извештај о реализацији активности уоквиру „Пријатеља
деце“;

наставници
руководилац
Руководилац Стручног већа
млађих разреда

4.Стручна већа по областима
4.1.Стручна већа из области страних језика
Чланови већа:




Енглески језик: Александра Марковић, Љиљана Ћузовић, Јелена Митровић
Руски језик: Ана Ђукановић
Немачки језик: Сања Барбулов

Руководилац: Сања Барбулов
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Усвајање плана рада Стручног већа страних језика
Упознавање са планом и програмом рада у текућој школској години на
основу Службеног Гласника РС
3.
Планирање иницијалних тестова за енглески језик од 2. разреда, а за
немачки и руски језик од 6. разреда и анализа истих (друге недеље
септембра)
4.
Планирање писаних задатака и контролних вежби у сарадњи са
осталим Стручним већима
5.
Усавршавање професора и одласци на семинаре - активна настава, посете
1.
2.

VIII / IX

семинарима, обуке и примена у пракси

6.

Усклађивање критеријума оцењивања

7. Коришћење медија у настави страног језика
8. Евиденција ученика за ИОП, индивидуализацију, за додатну, допунску наставу и
слободне активности
9. Обележавање Дана европских језика (у оквиру слободних активности)

X

10. Реализација огледног часа и припремање угледних часова наставника
11. Индивидуализација наставе - прилагођавање обима- садржаја
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способностима ученика кроз садржаје допунске, додатне настава и
ваннаставних активности и њихова реализација
12. Корелација у настави свих језика и корелација са другим предметима
13. Коришћење медија у настави страног језика
14. Анализа рада стручних већа на основу запажања самих чланова већа
15. Пројектна настава

XI

XII

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Планирање школских такмичења
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

23. Припрема за такмичење
24. Реализација огледног часа и припремање угледних часова добровољаца
25. Реализација садржаја програма редовне, допунске и додатне наставе
26. Договор о школским такмичењима
27. Анализа коришћења наставних средстава
28. Коришћење медија у настави страног језика
29. Анализа рада стручних већа страних језика
30. Презентовање обрађених тема

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

32.Стручно усавршавање наставника
I/II

33.
34.
35.
36.
37.

Анализа нових уџбеника и програма

Организовање приредбе за Светог Саву - наступ руске секције
Школско такмичење и припрема за наредни ниво такмичења из страних језика
Коришћење медија у настави страног језика
Анализа рада стручних већа страних језики

38. Општинско такмичење из страних језика
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III

IV

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Реализација огледно - 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

46.

Коришћење медија у настави страног језика

47.

Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода

48. Информација о стручном усавршавању у протеклом периоду
49. Припрема актива за учешће на сајму
50. Пројектна настава
51. Коришћење медија у настави страног језика

V

52. Републичко такмичење
53. Извештај о праћењу напредовања ученика и постигнутим резултатима на
тамичењима
54. Анализа резултата на такмичењима
55. Коришћење медија у настави страног језика

56. Анализа заједничког учешћа на сајму
57. Организовање приредбе за Дан школе
58. Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне,
додатне и допунске наставе и предлози за похвале и награде
VI

59. Подела часова и задужења за наредну школску годину
60. Припрема за летњи семинар и разматрање могућности организовања стручних
екскурзија
61. Извештај о раду стручног већа за школску 2020/2021. годину
62. Припрема и израда Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину
63. Избор руководиоца актива Стручног већа за наредну школску годину

4.2. Стручна већа из области природних наука и математике
Чланови Стручног већа: Марина Комарица - матеметика
Јасмина Лукић – математика
Милица Мирковић – физика
Радисав Живковић и Милан Мађаров – ТИО
Драгана Аврамовић – биологија
Нина Василијевић - хемија
Бранко Петровић - информатика

Руководилац: Драгана Аврамовић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
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1. Израда и усвајање плана рада Стручног већа
2. Припремање, планирање и израда планова и програма васпитноVIII
IX

Образовног 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
5. Информација о пилот пројекту „Обогаћени једносменски рад у основној школи

6. Настава на даљину
1. Усаглашавање критеријума оцењивања у појединачним дисциплинама
2. Реализација огледног часа
3. Избор наставних садржаја који се могу користити за упознавање ученика са одређеним
X

областима рада и занимањима – професионална оријентација.
4. Организација претплате ученика на одабране часописе из области природних наука
5. Планирање такмичења из информатике „Дабар“
6. Почетак реализације пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад у основној школи

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
XII

учествовати наша школа (Кенгур без граница / Мислиша, Такмичења из информатике,
Архумедесов турнир....)
3. Праћење и реализација активности обухваћене пилот пројектом „Обогаћени
једносменски рад"

68

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

1. Мере за унапређивање рада са ученицима који имају потешкоће у учењу, као и са

I/II

2.
3.
4.
5.
6.

III

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 2020/2021.године

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

1. Сајам – пројекти ученика ( Пројекат Тролист)
2. Припрема и реализација годишњих тестова у оквиру годишње систематизације
V

VI

обрађених садржаја.
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.

4.3. Стручно веће наставника уметности и спорта
Чланови већа:
 Ликовна култура: Слободанка Тодоровић
 Музичка култура: Милица Анђелковић Коматина
 Физичко васпитање: Јасмина Гајић, Александар Суботић
Руководилац: Милица Анђелковић Коматина
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Време
реал.

VIII

IX

X

XI

XII

Програмски садржаји

носиоци активности

1. Припремање, планирање и израда планова и програма Чланови стручног већа
васпитно-образовног рада на основу Службеног Гласника и педагог школе
РС
2. Евидентирање учила у настави и предлози за набавку нових
3. Усвајање годишњег плана рада стручног већа
4. Планирање сарадње са спољним сарадницима (ИПИ,
факултети, позоришта..)
5.чланови већа
5. Планирање стручног усавршавања и анализа реализованих
семинара
1. Разрађивање начина оцењивања остварености исхода за 5.
и 6. разред и 7.разред
2. Анкетирање ученика за рад у секцијама:
а) Ликовна секција „Бора Барух“ – иконопис и цртање и сликање ,
припрема за такмичења у оквиру „Дечје недеље“
б) Музичка секција „Стеван Мокрањац“
в) Спортске секције: припрема за такмичења у систему
школског спорта Београд
3. Иницијални тест (ученици од 5.до 8. разреда ) реализација,
анализа
4. Утврђивање плана корелације са другим предметима,
огледно/угледни час
5. Календар активности организације „Пријатељи деце“ за
школску 2020/21.годину

1.Чланови
стручног
већа и педагог школе
2. Педагог
4. Чланови стручног
већа и педагог школе
5.
Музичка
култура,Ликовна
култура

1. Реализација огледног часа и припремање угледних часова
добровољаца
2. Усаглашавање критеријума оцењивања
3. Стручно усавршавање – извештај са реализованих семинара
4. Обележавање Дечије недеље
5. Спортски дан

1.и 2.Чланови стручног
већа и педагог школе
3.и 4 чланови већа
5.физичко васп.

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја
2. Припреме за Златну сирену-Пријатељи деце
3. Сарадња и менторски рад са учитељима за такмичење Пријатељи деце
4. Посете:
позориште, концерти, изложбе,
спортске
манифестације

1.чланови
стручног
већа и педагог школе
2.и 3.музичка култура
4.чланови
стручног
већа

1. Припреме за организацију прославе Светог Саве
1.музичка култура
2. Реализација садржаја програма редовне, допунске и додатне 2. чланови већа
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наставе и слободних активности
3. Анализа рада секција : драмске, литерарне, ликовне ,
музичке секције „Стеван Мокрањац“, спортске ...
3.и 4.чланови већа
4. Учешће на такмичењима

I/II

III/IV

V

VI

Прослава Светог Саве
Анализа успеха ученика на крају полугодишта
Стручни семинари и анализа стручног усавршавања
Анализа успеха на такмичењима и припрема за наредни
ниво такмичења
5. Извештај о превентивним и интервентним активностима које
школа предузима у спречавању насиља, злостављања и
занемаривања на крају првог полугодишта;

1.музичка култура
2.и 3.чланови већа и
педагог
4. чланови већа

Такмичења и припрема за наредни ниво такмичења
Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја
Припреме за обележавање Дана школе
Спортски дан
Међупредметне
корелације,
огледно/угледни
часови
добровољаца
6. Опредељивање за уџбенике
7. Информација о стручном усавршавању у протеклом
периоду
8. Анализа рада стручних већа на основу извештаја
9. Учешће на активностима „Пријатељи деце“

1.чланови већа
2.чланови
већа
и
педагог
3.музичка култура
4. физичко васпитање
5.и 6.чланови већа и
педагог
7.чланови већа
8.педагог
9. ликовна и музичка
култура

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

5.педагог

1. Oбележавање Дана школе
1.музичка култура
2. Такмичења и активности у оквиру „Пријатеља деце“
2.музичко, ликовно
3. Посете:
позориште,
концерти,
изложбе,
спортске 3.чланови већа
манифестације
4.физичка култура
4. Спортски дан
1. Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана 1.педагог
редовне, додатне и допунске наставе
2. Оцена остварености исхода на крају школске године
чланови већа и педагог
3. Извештај о раду секција
4. Подела часова и задужења за наредну школску годину
5. Извештај о активностима дечје организације „Пријатељи
деце“ на крају шк.2020/21.год.
6. Извештај о раду Стручног већа
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4.4 .Стручно веће наставника хуманистичких наука
Чланови већа:
 Српси језик: Весна Милинчић, Милица Перишић , Ивана Јегдић
 Историја и Грађанско васпитање: Радица Миљаковић-Аврамовић
 Географија: Бојана Перуничћ
Руководилац: Ивана Јегдић
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
Плана рада стручног за школску 2019/2020.- детаљно планирање
3. Усвајање плана рада стручног већа
4. Израда плана стручног усавршавања
5. Распоред контролних вежби
6. Информација о пилот Пројекту „Обогаћени једносменски рад у основној
школи“

1. Иницијални тест (ученици од 5.до 8. разреда ), реализација, анализа
2. Утврђивање плана корелације са другим предметима
3. Календар активности организације „Пријатељи деце“ за школску
2020/2021.годину
4. Правилници
5. Анкетирање ученика за рад у секцијама
6. Наставак реализације пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад у
основној школи

IX

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

X

XI/XII

I/II

1.
2.
3.
4.
5.

Реализација огледног часа и припремање угледних часова
Разговор на тему: Примена исхода и пројектне наставе у настави
Усаглашавање критеријума оцењивања
Самовредновање
Стручно усавршавање – извештај са реализованих семинара
Планирање припреме ученика 8. разреда за полагање завршног испит

Анализа успеха ученика на крају првог класиф.периода
Организација припреме ученика за Књижевну олимпијаду
Припреме за организацију прославе Светог Саве
Реализација садржаја програма редовне, допунске и додатне наставе
Анализа рада секција : драмске, литерарне, историчари „Јован Рајић“ , млади
географи „Јован Цвијић“

Прослава Светог Саве
2. Стручни семинари и анализа стручног усавршавања

1.
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3. Школска такмичења и припрема за наредни ниво такмичења
4. Извештај о превентивним и интервентним активностима које школа предузима
у спречавању насиља, злостављања и занемаривања на крају првог
полугодишта;
5. Анализа рада дечје организације „Пријатељи деце“
6. Праћење и реализација активности у оквиру пилот пројекта:Обогаћени
једносменски рад

III

IV

V

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

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

Општинска такмичења и припрема за наредни ниво такмичења
Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја
Припреме за обележавање Дана школе
Корелација неких садржаја разредне наставе са садржајима у предметној
настави ;
Опредељивање за уџбенике за шк. 2021/2022. годину
Информација о стручном усавршавању у протеклом периоду
Самовредновање
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда
Анализа успеха ученика осмог разреда на крају школске године
Припремна настава – извештај о реализацији
Активности завршног испита за ученике осмог разреда
Пилот пројекат Обогаћени једносменски рад - извештај
Стручно усавршавања- извештај
Информација о реализованим активностима на крају школске године – пилот
пројекат

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

VI

допунске наставе
2. Оцена остварености стандарда/исхода на крају школске године
3. Извештај о раду секција: драмске, литерарне, млади историчари „Јован Рајић“ ,
млади географи „Јован Цвијић“ ,
4. Подела часова и задужења за наредну школску годину
5. Припрема за израду Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.годину
6. Извештај о активностима дечје организације „Пријатељи деце“ на крају
шк.2019/20.год.
7. Извештај о раду Стручног већа на крај школске године
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4.5. Стручно веће наставника изборних предмета (грађанског васпитања и верске наставе)
Чланови: Веселинка Дожић, Ивана Јегдић, Ана Ђукановић, Бојана Перуничић, Радица М.Аврамовић
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР

Подела часова, група и кабинета за одржавање наставе
Реализација часа у природи и ван школских клупа
Простор школске библиотеке ће повремено бити доступан за
одржавање часова грађанског васпитања и веронауке

ОКТОБАР

Разговор о мерама за унапређење наставе и сугестије
ученика за увођење новина
Планирање учешћа и помоћи у организацији прославе
Светог Саве и Дана школе
Планирање Форум театра на часовима грађанског васпитања
и планирање сарадње са ученичким парламентом школе и
вршњачким тимом школе
Одлазак у цркву, причешћивање ученика Дискусија на тему
слободе, као божанског назначења и деструкцији слободе –
подељеност творевине
Анализа успеха на крају првог класификационог периода
Дискусија о мерама за побољшање рада
Сарадња са Канцеларијом за младе општине Стари градизлажу су њени циљеви
Дискусија о одређеним интернет адресама сајтова за младе
где се ученици могу информисати о многим садржајима
едукативног, културног и забавног карактера
Планирање учешћа и помоћи у организацији хуманитарних
акција школе
Анализа цртаних, документарних и играних филмова у
оквиру часова веронауке
Дискусија о правима детета, што је и тема часова грађанског
васпитања у осмом разреду
Припрема прославе новогодишњих и божићних празника.
Планирање светосавске прославе и анализа еклисиолошких
активности ученика веронауке.
Обележавање Новогодишњих и божићних празника
Анализа рада актива у првом полугодишту
Прослава школске славе „Свети Сава“
Сарадња са библиотеком на општини Стари град у сврху
едукације и добијања информација.

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

МАРТ

Презентација у Power Point-у на тему Медији,
представљање на часу
Обрађивање анкета које су ученици попуњавали, и урађење
паноа који ће бити изложени у просторијама школе Квизови
на разне теме
У сусрет празнику „Васкрсење Христово“, празничне
припреме.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Чланови
стручног актива

Чланови
стручног актива
Ученички
парламент школе
Ученички
парламент
Вршњачки тим

Чланови
стручног актива
Канцеларија за
младе, Општина Стари
град
Ученички
парламент

Чланови
стручног актива

Чланови
стручног актива
Чланови
стручног актива
Чланови
стручног актива
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АПРИЛ

Презентација у Power Point-у на тему Насиље у школи,
представљање на часу
Израда плаката
Размена искустава о изради разредних студија
Часови у природи Разговори о очувају и значају
очувања животне средине
Уређење и излагање паноа

Чланови
стручног актива

МАЈ

Израђивање паноа на тему Јавни час, који ће обухватити
излагање интересовања ученика у присуству разредних
старешина
Часови у природи
Реализација корелације сa осталим сродним наукама
предмету веронауке

Чланови
стручног актива
Разредне
старешине

ЈУНИ

Осврт на остварене задатке и евалуација рада у активу
Часови у природи
Анализа постигнутог рада и мере за побољшање наставе.
Провера ученичких сазнања у оквиру веронауке и договор са
ученицима о плану и програму рада за наредну школску
годину

Чланови
стручног актива

ЈУЛИ

Мере за унапређење рада, писање извештаја

Чланови
стручног актива
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5.Планови рада одељењских већа
План рада одељенског већа I,II,III и IV разреда
САДРЖАЈИ

Август /Септембар



Усвајање плана рада Одељењских већа за текућу
школску годину
 Усвајање плана рада редовне, допунске, додатне
наставе слободних активности и корективнопедагошког рада Анализа календара образовноваспитног рада за школску 2020/2021 годину.
 Информације о броју ученика, опредељености за
изборне предмете, секције и слободне активности у
школској 2020/2021.
 Активности у вези с активним учешћем родитеља
реализацији обавеза Савета родитеља;
 Размена информација о опремљености ученика
уџбеницима и потребним прибором за рад
 Утврђивање распореда писмених провера, контролних
вежби и писмених задатака
 Договор о распореду часова и дежурству наставника у
просторијама школе;
 Договор око пријема првака
 Израда глобалних и оперативних планова
 Анализа документације за ученике који раде по
прилагођеном/измењеном програму и предлог наредних
активности
 Припрема родитељског састанка
 Стручно усавршавање
 Утврђивање поступака и метода за идентификацију
ученика за допунску и додатну наставу
 Идентификација ученика којима је потребна додатна
подршка (израда ИОПа)

Носиоци
активности
Учитељи и
педагог

РАЗРЕД
I,II,III и IV
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АПРИЛ
/МАЈ

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР

Октобар НОВЕМБАР



Праћење адаптације ученика на полазак у школу и прве
школске дане
 Планирање посета културно образовним установама
 Инструктивни састанци о активностима организације
Пријатељи деце за школску 2020/2021.год.
 Укључивање ученика у једносменски рад
 Израда ИОП-а (према потреби)
 Пријатељи деце: Дечја недеља - активности
 Анализа успеха и владања на крају I класификационог
периода и утврђивање мера за побољшање успеха ученика
 Реализација плана и програма
 Извештај о превентивним и интервентним активностима у
борби против насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у првом разреду на крају првог
класификационог периода
 Текућа питања
 Припреме око прославе Нове године и Светог Саве
 Пријатељи деце – активности и Хуманитарне акције
 Припрема Новогодишње приредбе
 Анализа учешћа ОЗ у реализацији такмичења, културних и
забавних активности школе у I полугодишту
 Текућа питања
 Анализа успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта
 Извештај о превентивним и интервентним активностима
школе у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
реализованим у првом разреду на крају првог полугодишта шк.
2020/2021. год.

Праћење реализације ИОП-а (према потреби)

Анализа реализованих семинара у првог полугодишту на
нивоу већа

Анализа реализованих активности Пријатељи деце у првом
полугодишту
 Израда извештаја о раду Одељенског већа за прво
полугодиште
Успех и владање ученика на крају III класификационог
периода и утврђивање мера за побољшање успеха ученика
Реализација плана и програма
Сарадња са предметним наставницима
Текућа питања

учитељи,
педагог

I,II,III и IV

учитељи,
педагог

I,II,III

учитељи,
педагог

I,II,III и IV
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учитељи,
 Успех и владање ученика на крају школске године и
педагог
утврђивање мера за побољшање успеха ученика
 Извештај о превентивним и интервентним активностима школе
у спречавању насиља, злостављања и занемаривања
 Стручно усавршавање
 Реализација плана и програма
 Анализа учешћа ОЗ у реализацији такмичења, културних и
забавних активности школе у школској 2020/2021.
 Избор руководиоца Одељењског већа за наредну
школску годину
 Предлози и сугестије за план Одељењског већа за
школску 2021/2022
 Текућа питања

I,II,III и IV
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План рада одељењског већа 5. разреда
Руководилац: Ивана Јегдић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

IX

X

XI

XII

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Сарадња са учитељима у циљу упознавања
1. ученика
2. Усвајање календара школе и распореда часова
3. Организовање слободних активности, додатне и
допунске наставе
4. Инструктивни састанци о активностима организације
Пријатељи деце за школску 2020/2021.годину
5. Иницијално тестирање ученика
6. Пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад у
основној школи“
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. 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. 2020/2021.
4. Извештај о реализацији активности у оквиру
Пријатеља деце на крају првог полугодишта школске
2020/2021.од.

НОСИЛАЦ ПОСЛА
Одељењско веће

Одељењско веће и
координатор „Пријтеља
деце“
педагог

Одељењско веће

педагог

педагог
педагог

Стручни тим за инклузивно
образовање
Одељењско веће
Одељењско веће.
Одељењско веће.
Педагог
педагог
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5.
6.

I/II

III

IV

V

Анализа реализације ИОП-а (према потреби)
координатор
Праћење и реализација активности обухваћене пилот
Стручни тим за инклузивно
пројектом „Обогаћени једносменски рад «
образовање

1. Анализа извештаја о успеху и владању на крају првог
полугодишта школске 2020/2021.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. Стручно усавршавање – извештај о реализованим
семинарима у првом полугодишту
6. Извештај о раду одељењског већа на крају првог
полугодишта

Одељењско веће

1. Праћење рада ученика у ваннаставним и
слободним активностима
2. Припреме и реализација такмичења
1. Анализа успеха ученика на крају 3. класификационог
периода школске 2020/2021.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 2021/2022. годину
5. Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља
деце за крај шк. 2020/21.
6. Извештај о реализацијии активности обухваћене пилот
пројектом „Обогаћени једносменски рад"

Одељењско веће

педагог

Одељењско веће

педагог
педагог

Одељењско веће
педагог
Одељењско веће
педагог
координатор
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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
2020/2021 .годину
5.. Израда плана рада одељењског већа за шк. 2021/2022 год.
6. Анализа стручног усавршавања на крају године

VI

План рада одељењског већа 6. разреда
Руководилац : Бојана Перуничић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.
IX

X

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Усвајање календара школе и распореда часова
Одељењскo веће,
2. Организовање слободних активности , додатне и допунске наставе ПП служба и ИПИ
3. Инструктивни састанци о активностима организације Пријатељи
деце за школску 2020/2021.годину
4. Распоред одржавања писмених задатака и контролних вежби
5. Пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад"

1.
2.
3.
4.
1.

XI

НОСИЛАЦ
ПОСЛА

2.

3.
4.
5.

Израда ИОП
Посета биоскопу , позоришту или Сајму књига
Припреме за учешће ученика на такмичењима и конкурсима
Активности предвиђене планом организације Пријатељи деце
 Активности из пројекта ОЈР
Анализа успеха и владања на крају првог квалификационог
периода
Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих на
крају првог класификационог периода
Анализа прихватања новог предмета
Одржавање родитељских састанака
Активности предвиђене планом организације Пријатељи деце
 Активности из пројекта ОЈР

Одељењско веће
Стручни тим за
инклузивно образ.
Одељењско већe

1. Праћење рада ученика , реализација наставног плана и програма, Одељењско веће
додатне и допунске наставе и секција
XII

2. Договор око прославе Нове године
3. Праћење и реализација активности обухваћене пилот пројектом
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„Обогаћени једносменски рад"

I/II

III

IV

V
VI

1. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта
Одељењско веће
2. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих на
крају првог полугодишта
3. Реализација плана и програма по предметима, корелација међу Стручни тим за
инклузивно образ.
предметима
4. Извештај о раду одељењског већа на крају првог полугодишта
5. Извештај о реализованим семинарима
6. Анализа реализације ИОП
7. Припрема за прославу Светог Саве
8. Укључивање ученика у такмичење
1.
2.
3.
4.

Праћење рада ученика у ваннаставним и слободним активностима
Припреме и реализација такмичења
Анализа реализације ИОП
Припрема за Сајам ученичких радова

Одељењско веће
Стручни тим за
инклузивно образ.

1. Анализа успеха и владања ученика на крају 3. квалификационог Одељењско веће
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 дани
3. Анализа успеха ученика на крају школске године , похвале ,
награде и казне
4. Информација о
реализацији активности обухваћене пилот
пројектом „Обогаћени једносменски рад"
5. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих на
крају школске године
6. Извештај о раду одељењског већа на крају школске године
7. Евалуација реализације ИОП
8. Израда програма за нову школску годину

82

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

План рада одељењског већа 7. разреда
Руководилац: Јасмина Лукић
ВРЕМЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА

РЕАЛ.

VIII/IX

X

XI/XII

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
11. Пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад"
1. Припреме за учешће ученика на такмичењима и
конкурсимa
2. Организације Плана професионалне оријентације за
ученике седмог разреда
3. Сарадња породице и школе
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
1. Припреме за прославу Светог Саве
2. Анализа реализације индивидуализоване наставе и ИОП-а
3. Угледни-огледни часови

Чланови одељењског
већа
ПП служба
Директор

Одељенске старешине

Сви чланови
одељењског већа
Одељењске старешине
Сви чланови
одељењског већа

Сви
чланови
одељењског већа

4. Праћење и реализација активности обухваћене пилот
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пројектом „Обогаћени једносменски рад"

I/II

III/IV

V/VI

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 исхода 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
6. Информација о реализацији активности обухваћене пилот
пројектом „Обогаћени једносменски рад"
7. Израда извештаја о раду одељењског већа за крај школске
године
8. Испитивање интересовања ученика ради опредељења за
изборне
9. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за наредну
школску годину
10. Извештаји са стручних усавршавања
11. Анализа реализације радионица ПО у другом полугодишту

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

руководилац и чланови
већа, ППслужба
педагог
чланови већа, директор
и ППслужба
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План рада одељењског већа 8. разреда
Руководилац: Радица Миљаковић Аврамовић
ВРЕМЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

РЕАЛ.

VIII

IX

X

XI

НОСИЛАЦ
ПОСЛА

1. Глобално и оперативно планирање наставних активности, стручноорганизационе припреме за почетак 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
7. Пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад“
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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
5. Сарадња породице и школе

ПП служба

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

Одељ. веће

ПП служба
Одељ. старешине

Одељ. веће
ПП служба
Стручни тим за
инклузивно образ.
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XII

I/II

1.
2.
3.
4.

Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља деце
Одељењско веће
Анализа реализације ИОП-а (према потреби)
Стручног усавршавања – извештај
Праћење и реализација активности обухваћене пилот пројектом
„Обогаћени једносменски рад»

1.
2.

Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта школске
ПП служба
Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у Одељ. веће
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих у Одељењско веће
осмом разреду на крају првог полугодишта
ПП служба
Професионално информисање: карактеристике средњих школа,
степестручне оспособљености
ППслужба
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

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

III

IV

V

2.

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

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

Педагог
Педагог
Одељ.веће

Одељ. веће
педагог
Стручни тим за
инклузивно образ.
Одељењско веће

1. Припреме за спровођење завршног испита и упис ученика у средње ПП служба
школе
Одељ.веће
2. Договор о кандидатима за избор ученика генерације и прикупљање
Одељ. веће, ПП
података везаних за доделу специјалних диплома
служба
3. Утврђивање владања и успеха ученика на крају II полугодишта,
доношење одлука о наградама,похвалама и дипломама
4. Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у Одељ. веће, ПП
спречавању насиља, злостављања и занемаривања реализованих у служба
осмом разреду на крају шк. године
5. Евалуација реализације ИОП (према потреби)
чланови већа
6. Разматрање резултата анкете о професионалним интересовањима
Педагог
ученика 8. Разреда
7. Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља деце за крај
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шк. године
8. Сарадња породице и школе
9. Информација о реализацији активности обухваћене пилот пројектом
„Обогаћени једносменски рад"

VI

1. Активности и организација полагања мале матуре и упис ученика у
Одељ. старешине
средње школе
2. Организација полагања матурског испита
3. Израда извештаја одељењског већа за школску 2020/2021.годину и
израда плана рада одељењског већа за наредну школску годину
10. Припреме за израду Годишњег плана рада школе за школску
2021/2022. годину

Годишњи план рада у продуженом боравку

Активност
1. Договор о организовању рада у продуженом
боравку за школску 2020/21. годину
2. Набавка наставних средстава и потребног
материјала за рад
3. Израда плана рад продуженог боравка
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

Динамика

Носилац
Чланови одељењских већа педагог
директор

VIII
Чланови већа , педагог

IX
Чланови већа
X
Чланови већа, педагог

XI
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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
1. Приредба поводом краја школске године
2. Анализа рада већа током школске године
3. Извештај о раду за школску 2020/21. годину
4. Израда плана за школску 2021/22. годину
5. Резултати рада у продуженом боравку

Чланови већа, педагог

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

Чланови већа, педагог
V
Чланови већа педагог
директор
VI
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План рада одељењског старешине
Одељењски старешина је индивидуални стручни орган који руководи радом у одељењу са наглашеном
организационом, административном и педагошком улогом. Одељењски старешина је задужен за
спровођење плана и плана обавезног рада и остваривање циљева и
задатака васпитања ученика једног одељења. Све своје функције одељењски старешина остварује
јединствено, координирајући рад и сарадњу свих учесника и чинилаца образовно-васпитног рада у једном
одељењу.
Најважнија подручја рада одељенског старешине су:
Оставривање задатака и циљева васпитања и образовања кроз рад одељењске
заједнице
Планирање и планирање рада одељењског старешине
Праћење, упознавање и подстицање индивидуалног развоја ученика
Сарадња с родитељима ученика
Успостављање сарадње са стручним сарадницима, стручним органима и
специјалистичким службама (здравственим, социјалним, дечијим установама)
Време
Септембар

Садржај
реализација
Упознавање ученика са кућним редом, правилима понашања у школи, посебним Одељењски
протоколом за заштиту од насиља
старешина
Договор о раду у школској години (подела задужења и начин функционисања
одељењске заједнице)
Права и одговорности ученика ( разматрање и дискусија)
Однос ученика према околини и школској имовини ( разговор)

октобар

Договор о укључивању ученика у ваннаставне активности, допунску и додатну
наставу и план посета културним институцијама
• Помоћ у организацији рада са ученицима који имају проблема у учењу и
понашању као и помоћ у интеграцији нових ученика
• Здрави стилови живота ( физичка активност, исхрана, лична хигијена, радне
навике...)
• Очување животне средине ( акције уређења и заштите
Анализа успеха у учењу и владању на I крају класификационог периода и мере
за побољшање успеха
• Проблеми у савладавању градива у појединим предметима као и комуникација
са предметним наставницима
• Народни обичаји и њихов значај за очување идентитета – тема за разговор и
презентацију
• Културни садржај ( одлазак у музеј, позориште, биоскоп, сусрет са песником и
др. манифестације
• Професионална оријентација ученика (разговор , радионице,
ликовни и литерарни продукти)
• Припрема новогодишњих и божићних празника
Анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта
• Ненасилна комуникација – радионица

Новембар

Децембар

Јануар
/фебруар

Одељењски
старешина
ПП служба
Предметни
наставници

Одељењски
старешина

ПП служба,
одељењски
старешина
ПП служба
Одељењски
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• Договор и дружење у оквиру одељењске заједнице
• Личност и дело Светог Саве – припреме за учешће у
прослави
• Уважавање различитостии особености , превазилажење
стереотипа у вези пола, узраста, изгледа, верске
припадности...
Март /април

Мај /јун

старешина

Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода
Културни садржај (посета музејима, позориштима, биоскопима...)
• Ненасилно решавање сукоба – заштита од насиља ( радионице и драматизација,
продукти на задату тему)
• Замке одрастања – алкохол, дрога, секте, пушење...
• Формирање слике о себи
• Развојне карактеристике одређеног узраста (трибине,
предавања, разговор)
• Припреме за прославу Дана школе
• Еколошко уређивање школског простора
• Хуманитарне акције у оквиру Црвеног крста
• Месец борбе против пушења (уређење паноа, стручне
презентације, радионице...)
• Спортски сусрети (одељењски, међуодељењски, дечје
игре...)
• Анализа успеха и дисциплине на крају школске године
• Прослава завршетка школске године
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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

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
91

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

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
-Школски тим води евиденцију о случајевима насиља у којима је реаговао

92

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

План заштите деце од насиља
Активности
1.

Израда извештаја о раду Тима за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања за школску
209/2020.годину;

Избор нових чланова Тима и координатора
Израда Програма и плана заштите ученика од насиља,
злостављања
и
занемаривања
за
школску
2020/2021.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

93

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

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 1, 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)

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
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Партиципација ученика:
Вршњачки тим
1. Формирање Вршњачког тима (избор представника)
2. Израда годишњег плана активности ВТ
3. Реализацуја радионица
4. Формирање група
5. 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

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

Одељењски старешина,
педагог
сарадници и чланови
ВТ
током године
сарадици и чланови ВТ
сарадници и чланови
ВТ
сарадници и чланови
ВТ
сарадници и чланови
ВТ

Директор
педагог

Октобар
Фебруар, јун
Октобар - мај

Инспектори ПУ Стари
град

Одељењске старешине

Октобар-мај
септембарновембар
током школске
године
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као и
афирмацијом просоцијалних вредности
-Промоција знања- укључивање талентованих ученика у рад
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

ПП служба, Предметни
наставници

новембар,
децембар, март,
април

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
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локалне заједнице у превенцији и
интервенцији (како функционишу
ШТ, ВТ, УЗМ, СЗМ)
- на основу резултата самовредновања унапредити
програмске компоненте и креирати одрживи програм
заштите деце од насиља,злостављања, занемаривања

Тим за заштиту деце од
насиља, злостављања,
занемаривања

август

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
2020/2021 .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

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

-Пружање помоћи наставницима Координатор,
у
реализацији ИОПа и чланови

Сви
идентификовани
ученици раде по
ИОП у

Праћење
реализације
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индивидуализованог
начина Тима
рада;
директор
-Пружање помоћи родитељима
у
реализацији ИОПа и
индивидуализованог
начина
рада;
-Праћење напредовања ученика
којима је потребна додатна
подршка
децембар
јануар

Фебруар /Март

април/мај

и израђених
ИОП планова

-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
чланови
тима,
наставници и
педагог
-Евалуација ИОП-а
чланови
-Предлог мера за следећу Тима ,
школску годину;
наставници,
-Анализа реализације програма педагог
и
за школску 2020/2021.годину
координатор
-Израда Плана Тима за школску
2021/2022.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

2.1 План педагошког асистента (по потреби)
Рад са децом
АВГУСТ

СЕМПТЕМБАР

Праћење
разредних,
испита
Учешће
уџбеника
прибора

Рад са учитељима
полагања
поправних

у
и

Рад са породицама

Планирање активности

расподели Договори око тема за
школског рад са децом као и
давање информација о
постигнућу на задате

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
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Рад са децом од I до IV теме. Обавештавање о
разреда
на
редовној стању са терена.
настави из српског језика и
математике

информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
Учешће у активностима
стању са терена.
поводом
ДЕЧИЈЕ
НЕДЕЉЕ

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
стању са терена.

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

ДЕЦЕМБАР

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
стању са терена.

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

ЈАНУАР

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
стању са терена.

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

ФЕБРУАР

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
стању са терена.

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

ОКТОБАР

НОВЕМБАР
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МАРТ

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
стању са терена.

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

АПРИЛ

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике.
теме. Обавештавање о
Одржавање
радионице
стању са терена.
поводом светског дана
Рома

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

МАЈ

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике
теме. Обавештавање о
стању са терена.

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

ЈУН

Рад са децом од I до IV Договори око тема за
разреда
на
редовној рад са децом као и
настави из српског језика и давање информација о
постигнућу на задате
математике.
теме. Обавештавање о
Помоћ деци око уписа у
стању са терена.
средњу
школу
кроз
афирмативну акцију

Обиласци
појединих
породица
ради
изостајања деце из школе
или
позивања
на
информативне разговоре
са
учитељима
и
разредним старешинама.

3.План активности тима за самовредновање школе
Стручни тим за самовредновање: директор, педагог, Љиљана Ћузовић, , Сања Барбулов, Милица
Мирковић, Слободан Банковић, Маја Милошевић , Предраг Кнежевић. Координатор :Тијана Кићовић
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Изабрана кључне области:
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

3.1 План тима за самовредновање школе
Месец

Активности

Август

- Анализа задатака произашлих из Школски
тим
активности самовредновања у претходној самовредновање
школској 2019/2020. години
Директор
-Анализа годишњег плана активности
Тима, као део Годишњег плана рада за
2019/20. Годину и извештаја о реализацији
ГПР школе
-Израда Плана за побољшање квалитета
рада Школе за школску 2020/21. год.
- Предлог и усвајање кључних области за
самовредновање

Септембар

Израда плана рада Тима и акционог плана
самовредновања
Информисање чланова Наставничког већа
о Плану рада Тима и акционом плану за
ову школску годину
Избор и израда инструмената за
вредновање
изабраних
области
самовредновања

Октобар,
Новембар

Децембар

Носиоци активности

Чланови
Тима
координатор
координатор

Праћење реализације
за Наставничко веће
Савет
родитеља
Школе
Школски одбор

и план
презентација
извештај

чланови Тима

Упитници
/као
инструменти Чланови
тима
самовредновања / задавање за области које координатор
се вреднују
Посете часовима/извештај наставе на
даљину
координатор
Обрада података и презентација –
упознавање колектива са обрађеним
подацима

и Директор
Педагошки
колегијум

-Анализа посећених часова у претходном Школски
тим
самовредновање
периоду ;
Анализа
праћених
ваннаставних Наставници
активности , слободних активности и
припремне наставе

за Директор
Педагошки
колегијум

Јануар
и -Анализа резултата самовредновања
фебруар
-Извештавање Тима за самовредновање

или

координатор
Директор школе

директор

Наставничко веће
Педагошки
колегијум
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Школски одбор
Савет родитеља
Март

-Израда инструмената за вредновање Школски
тим
самовредновање
изабраних области за самовредновање

за Директор
Педагошки
колегијум

Април

-Реализација самовредновања
друге изабране области за самовредновање
Анализа
реализације
претходно
предложених мера
-Анализа резултата самовредновања
- Организовање завршних активности
Тима

Школски
тим
самовредновање
Наставници

за Директор
Педагошки
колегијум

Школски
тим
самовредновање
Директор школе

за Школски одбор
Педагошки
колегијум

Мај

Јун

-Завршна анализа и извештавање Тима за Школски
тим
самовредновање
самовредновање
-Израда Плана за побољшање квалитета Директор школе
рада Школе за следећу школску годину

Кључна област

Подручје

Показатељи

Школски и Годишњи -Школски
програм
програм (план) рада

-Структура
садржај

-Годишњи
план рада

-Структура
садржај

Извори доказа
и Школски
програм
,
Годишњи план
рада, чек листе,
и извештаји
просвет.
саветника и прос.
инспектора

за Наставничко в

Време

Т.Г

Носиоци
Стручна већа,
ППС служба,
представници
родитеља

Циљеви:
1. анализа и процена усклађености ГПР за текућу школску годину са ШРП
2. проценити у ком степену ШП задовољава потребе ученика
3. периодичне евалуације у складу са планом предвиђених активности
4. финална евалуација кључне области и предлог мера за њено побољшање-крај године
Задаци:
1. процена остварености садржаја планираних ШП од стране стучних већа и подношње извештаја
Тиму за самовреновање-децембар, јун текуће године
2. Анкета за родитеље: у ком степену ШП задовољава потребе ученика од стране ППС и одељенских
старешина
3. Анализа –усклађеност ГПР са ШРП и подношење извештаја-од стране координатора Стручних
тимова и већа
4. Финална евалуација кључне области ( СВОТ ) и предлог мера за њено побољшање од стране
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Одељенских већа, ШО, Наставничког већа-крај школске године
Кључна област
Подручје
Показатељи
Извори доказа

Подршка ученицима

Време

-Брига
о -безбедност
и -Правилник
о
ученицима сигурност ученика безбе-дности,
у школи
чек
листа,
процедура
за
зашти-ту деце од
-праћење физичког, насиља
и за
здравст.,
спречавање
и
емоционал. стања и реаговање
у
социјалних потреба могућим
-Подршка
ученика
кроз случајевима
учењу
активности које су
предвиђене планом
-модификована
пројекта
чек листа из
«Обогаћени
једносменски рад у приручни-ка,
интервју са учеосновној школи»
ницима,
родитељима,
-напредовање
и процедуре
за
успех ученика
идентификовање
емоционалних,
те-лесних
и
-стручна
помоћ
социјалних
наставницима
у
потреба ученика
пружању подршке
ученицима у процесу учења
-белешке

Т.Г

Носиоци

Задужени
тим,
ППС,Тим за
ИОП, Тим за
заштиту

наставни-ка,
евиденција
о
успесима
на
такми-чењима и
конкурси-ма,
записници са седница ОВ и НВ,
чек листа

-чек

листа

за
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наста-внике,
евиденција
педагога,
психолога
директора

и

Циљеви:
1. Учинити школску средину што безбеднијим и сигурнијим местом;
2. Прилагодити школске захтеве развојним могућностима и индивидуалним карактеристикама
ученика
3. Јачање позитивних ставова и развој социјалних вештина
4. Побољшати професионални развој ученика
Задаци:
1. Израда плана безбедности ученика и праћење његовог спровођења као и праћење реализацији
активности из програма „Основи безбедности деце“; - током године
2. Израда плана безбедности ученика и праћење његовог спровођења као и праћење реализацији
активности пројекта „Обогаћени једносменски рад у основној школи“- током године
3. Праћење и анализа активности плана инклузије-током године
4. Побољшање награђивања и похваљивања успешних ученика-правилник, начин, редовност-стручна
већа, директор-август, септембар, током године
5. Јачање активне улоге Ученичког парламента и Вршњачког тима-самоанализа и анализа радаУченички парламент, Вршњачки тим
6. Професионални развој ученика-израда и евалуација програма-стручна служба, август, јун
7. Истраживачке активности: упитник за ученике, родитеље, наставнике о реализацији активности
пилот пројекта; анкета за родитеље ''Безбедност ученика у школи'', анкета за ученике-''значај
Ученичког парламента''
8. Финална евалуација кључне области ( СВОТ ) и предлог мера за њено побољшање од стране
Одељенских већа, ШО, Наставничког већа-крај школске године

4.План рада Стручног тима за развој школског програма 2020/2021. године
Чланови тима: директор, педагог и сви руководиоци стручних већа
Р
Р.Б.

Садржај рада

Носилац задатка

Динамика
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1
Разматрање планова Стручних већа и
актива

стручних

2
Поделе задужења 40-часовне радне недеље
Доношење програма корективног рада и подршке
ученицима
3
са сметњама у развоју и тешкоћама у
учењу

Чланови Стручног већа и До 15. септембра
стручних актива
Чланови Стручног
актива,директор, ПП
служба

До 15. септембра

Чланови
До 15. септембра
Стручног
актива,
координатор Тима за ИО
Током године

4
Разматрање потреба наставних средстава

Чланови Стручног актива

Разматрање предлога за укључивање школе у
5
различите пројекте

Чланови
Током године
Стручног
актива,
директор, ПП служба

Израда Анекса новог Школског програма за
период
6
за 4. и 8 . разред (договори око
концепције, подела задужења)

Чланови
јануар-јун
Стручног
актива,
директор, ПП служба

Усклађивање критеријума и начина вредновања
7
успеха ученика

Чланови
Стручног новембар,
актива, директор, ПП фебруар, април,
јун
служба

8
Формативно оцењивање

Чланови
Стручног новембар,
актива, директор, ПП фебруар, април,
јун
служба

Праћење
9
реализације Школског програма и
Годишњег плана рада школе

1
Анализа постигнућа ученика

Чланови
Стручног новембар,
актива, директор, ПП фебруар, април,
јун
служба
Чланови
Стручног новембар,
актива, директор, ПП фебруар, април,
јун
служба
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11.

12.

13.

14.

1
Израда Школског програма-праћење реализације

Чланови
Стручног
актива, директор, ПП
фебруар-јун
служба

1
Реализација угледних часова

Чланови
Стручног актива

Анализа употребе наставних средстава које
1
школа поседује

Чланови
Стручног
актива, директор, ПП
током године
служба

Могући облици сарадње са родитељима у циљу
1
што боље комуникације

Чланови
Стручног
актива, директор, ПП
током године
служба

Изборни предмети-анализа анкета
1

Чланови
Стручног
актива, директор, ПП
април, мај
служба

15.

16.

17.

19.

Евалуација реализације плана и програма
стручног
1
актива за развој школског програма за
школску 2020/21. год.

током године

Чланови
Стручног актива

јун

1
Израда извештаја о раду Стручног актива

Чланови
Стручног актива

јун

Предлог плана рада стручног Стручног актива за
1
развој Школског програма за школску 2021/22.
год.

Чланови
Стручног актива

август

5. План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чланови: Тијана Кићовић, Радисав Живковић, Бранко Петровић, Милица Коматина, Марина Комарица,
Нина Василијевић. Координатор: Милица Коматина
Активности

Носиоци активности

Динамика
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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
већа

тима,

стручна

XI

-

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

Чланови
већа

тима,

стручна

Током
године

-

Евалуацијаразвијеностимеђупредметнихкомпетенцијакодученика Члановитима
и
Тим
и израда плана за унапређивање;
заразвојшколскогпрограма

-

Учествовање у изради школског програма за 3. и 7. разред у вези Чланови
са међупредметним компетецијама и предузетништвом
већа

тима,

стручна

Током
године

-

Праћење реализације школског програма за 2. и 6. разред у вези
са међупредметним компетецијама и предузетништвом

тима,

стручна

Током
године

-

Чланови
већа

VI

6.План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Чланови Тима: директор, педагог, Радица М.Аврамовић , Милка Обрадовић, Слободан Банковић, Сања
Барбулов, Координатор: директор школе.
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
Прати и усмерава развој компетенција
Вреднује резултате рада наставника, васпитача, стручних
сарадника
Прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих

Динамика
IX

X

Чланови тима
XI, I,IV, VI

Прати напредовање ученика у односу на исходе – очекиване
резултате
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Развија методологију самовредновања
стандарде квалитета рада установе

у

односу

на

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;

Током године

Прати развој компетенција наставника, васпитача и стручних
сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитноЧланови тима
образовног рада
Предлаже мере за побољшање квалитета рада установе

VI

7. План рада тима за професионални развој и вредновање стручног усавршавања
Чланови : директор, педагог,Милица Мирковић и Сања Борбулов . Координатор: Тијана Кићовић

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;
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 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;
 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 aвгуст
договор о раду Тима за СУ
Израда годишњег плана рада Тима за стручно август
усавршавање наставника
Упознавање са каталогом за Стручно усавршавање август
за 2020-21.годину

члановиТима,
директор
Чланови Тима
директор
Чланови Тима
директор

Анализа потреба стручних већа за стручним август
усавршавањем

Чланови Тима

Израда Годишњег плана стручног усавршавања Август септембар
учитеља, наставника и стручних сарадника ван
установе за шк.2020/21.год.
Упознавање свих школских органа са документом октобар

Чланови Тима
Чланови Тима
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о вредновању сталног стручног усавршавања у
установи и изменама
Израда личних планова професионалног развоја

октобар

Чланови Тима

Рад на организацији и заказивању семинара
континуирано
Формирање
и
ажурирање
већ
постојеће континуирано
електронске базе и папирне документације о СУ

Чланови Тима
Чланови
Тима,
учитељи, наставници,
стручни
сарадници,
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 2020/21.год

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
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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
резултатима самовредновања и спољашњег
вредновања школе

Чланови тима

8.

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

9.

Прати да ли установа на крају радне, односно Током
школске године издаје потврду наставнику, године
васпитачу и стручном сараднику о броју бодова
остварених у петогодишњем периоду стручног
усавршавања у складу са важећим Правилником
и Документом о вредновању сталног стручног

Чланови тима

усавршавања у основној школи „Браћа Барух“ .
10.

Даје предлог за
усаглашавање постојећег IX
документа са ново донетим Правилницима

11.

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,

12.

васпитача и стручних сарадника са анализом
резултата примене стечених знања и вештина
који васпитно-образовно, наставничко, односно
педагошко веће разматра у јуну месецу
13.

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

9.План

Чланови тима

Педагог школе на основу
извештаја
од
стране
наставника

Педагог школе

рада педагошког саветника: Радице Миљаковић Аврамовић
План рада педагошког саветника ,школске 2020 -21.
Радице Миљаковић Аврамовић
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Бр.
активности

1.
2.
3.

Садржај рада

Време
реализације

Пружа стручну помоћи колегама (по потреби )
IX- VIII
Ради са приправницима – посета часовима , консултације (по IX- VIII
потреби)
IX- VIII
Учествује у раду школских тимова:
o тима који припрема школски програм,
o

индивидуални образовни план,

o програм заштите од насиља,злостављања и
занемаривања и др.;
4.

Учествује у изради школских докумената

IX- VIII

o развојног плана,
o годишњег плана рада и
o
5.
6.
7.

плана стручног усавршавања установе;

По решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја - IX- VIII
члан је комисија за лиценцирање наставника (по позиву )
Члан је стратешке група за Водич одрживости пројекта „Тролист“ - IX- VIII
тима за остваривање и праћење угледних часова и
активности;(примена „Тролист“ метода наставе)
Учествује у анализирању резултата самовредновања и IX- VIII
предлагању мера за побољшање рада установе;

8.
9.
10.

11.
12.

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;
Учествује у праћењу развоја компетенција за професију
наставника, васпитача и стручних сарадника у установи – Даје
предлоге за стручно усавршавање
Координира Тимом за праћење стручног усавршааваањ унутар
установе
Координира тимом за планирање екскурзије и наставе у
природи
Иницира приказивање примера добре праксе и иновација у
образовно васпитном раду

IX- VIII
IX- VIII
IX- VIII

IX- VIII
IX- VIII
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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

Планирање
програмирање
образовноваспитног рада

АКТИВНОСТИ
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
Учешће у пилот пројекту „Једносменски рад „- обогаћени рад у
школама
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

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
мај/август
јун / август
током године
септембар/мај
током године
септем./октобар
септембар
октобар и фебруар
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Праћење
вредновање
образовно
васпитног рада

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

током године
током године
током године
током године
јун - август
током године
током године
октобар
март
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
тимовима
резултатима
истраживања , обављених анализа и других
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,
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злостављања и занемаривања, Стручни тим за инклузивно образовање (по потреби) и школског тима за
маркетинг;

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
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Подручје рада

Време

Носилац

Сарадници



Израђивање годишњег, месечних и оперативних
планова рада

IX-VI

библиотекар



Планирање и програмирање рада са ученицима и
наставницима

VIII-IX

библиотекар

чланови
стручних већа

библиотекар

директор,
руков.стручних
већа, педагог и
психолог



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



Припремање програма рада библиотечке и литерарне
секције

VIII, IX,
I, II
VIII

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,

Време

Носилац

Сарадници

IX-VI

библиотекар

наставници

IX-VI

библиотекар

наставници
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Организовање наставних часова из појединих
предмета у школској библиотеци,

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

библиотекар

педагог,
психолог,
наставници,
ученици

IX-VI

библиотекар

наставници

IX-VI

библиотекар

наставници

IX-VI

библиотекар

наставници

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
Подручје рада


Пружање помоћи при избору литературе и друге
грађе

Време
IX-VI

Носилац
библиотекар

Сарадници
наставници
учитељи

и

учитељи
наставници

и

наставници
ученици

и



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 IX-I
(указивање на најосновније карактеристике
појмова: садржај и регистар књиге и упознавање с
њиховим функцијама)
Обрада лектире по договору
V разред: Правопис српског језика

библиотекар

библиотекар

VI-VIII разреда : Речници српског језика
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Пројекат Читалачка значка
Организовање квиза знања


Испитивање читалачких потреба и интересовања



Формирање навика за самостално налажење
потребних информација и развијање читалачких
способности

IX, II

IX-VI

библиотекар

наставници,
учитељи,
ученици

библиотекар

наставници
учитељи,
ученици



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

IX-VI

библиотекар

Наставници

IX-VI

библиотекар

Ученици

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,

Време

IX-VI

Носилац

библиотекар

Сарадници

директор,
педагог
психолог

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

IX-VI

IX-VI

IX-VI

библиотекар

директор,
стручни
сарадници
родитељи

библиотекар

чланови
библиотечке
секцијe

библиотекар

чланови
библиотечке
секцијe

и

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Подручје рада


Време

Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног
плана школе

 Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора



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

Носилац

IX-VI

Библиотекар

IX-VI

Библиотекар

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

Носилац

Сарадници

библиотекар
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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.

библиотекар

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

Време

Носилац

IX-VI

библиотека
р

у

IX-VI

библиотека
р



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



Прикупљање података о наставним предметима



Праћење и евиденција
школској библиотеци,

коришћења

литературе

124

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

СЛОБОДНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
1.ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
1.План рада драмске секције
Руководилац секције: Ивана Јегдић
Време реализације
Програмски садржај
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР
НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ
МАЈ

- 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
-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
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ЈУН

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

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.
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3.План рада рецитаторске секције

























Оснивање секције
Чиниоци изражајног казивања
Акценатске вежбе
Обрада изабране песме
Вежбе интонације
Вежбе интензитета
Паузе у рецитовању, понављање и рефрени
Вежба темпа, мимике и гестикулације
Увежбавање за наступ
Генерална проба пред новогодишњи наступ
Избор садржаја за прославу Савиндана
Генерална проба
Историја говорне уметности . Историја позоришта, драме, беседништва
Сарадња са другим секцијам (ДРАМСКОМ, МУЗИЧКОМ, ЛИКОВНОМ)
Посета позоришној представи
Разговор о посећеној представи
Избор и анализа садржаја за прославу Дана школе
Увежбавање наступа
Генерална проба
Припрема за такмичење у рецитовању
Увежбавање наступа за такмичење
Генерална проба
Такмичење у рецитовању
Анализа рада секције и извештаја

4 .План рада информатичке секције
Руководилац секције: Бранко Петровић
Време реализације

СЕПТЕМБАР

Програмски садржај
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
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ДЕЦЕМБАР

ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ

МАЈ

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

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

5 .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

ЈАНУАР

ФЕБРУАР
МАРТ

Израда костима, сценографије за прославу Светог Саве
Постављање изложбе ликовних радова о Светом Сави
Приказивање слајдова о Светом Сави, разговор

Зидне сликарске технике-предавање
Израда мозаика
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Упознавање ученика са техником угљеног сликарства
АПРИЛ

Ликовно ангажовање око прославе Дана школе
Разговор о раду секције-предлози за следећу школску годину

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

Географска секција, поред васпитног значаја, има мотивациони и сазнајни карактер,
значај и ефекте јер помажу да се схвати практична вредност знања. Циљеви и задаци ових
облика рада са ученицима су:
Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање
природног и друштвеног окружења
- Оспособљавање за самостално и тимско учење и проналажење информација
- Проширивање и продубљивање знања стечених у току наставе
- Развијање основних елемената логичког мишљења
- Исказивање идеја у тиму и размењивање знања и искуства
Предвиђене активности:
-
















Посета Етнографском музеју
Сталне или повремене изложбе ученичких радова у школи
Посета стручном предавању/ изложби
Израда географских албума и збирки
Израда немих карата на хамеру / рагије и државе Европе/
Израда картографских знакова за апликације на немим картама
Press clipping /актуелни новински чланци везани за садржаје географије/
Продукти рада ученика / реферати, постери извештаји/
Мултимедијалне презентације о регијама и државама Европе / корелација са
информатиком и ТИО/
Теренске вежбе у непосредној околини / прикупљање података, поматрање, мерење/
Обрада прикупљених података
Прикупљање података о наталитету, морталитету, природном прираштају и
миграцијама становништва у непосредном окружењу
Организовање акција за селектовање отпада у школи, уређивање и неговање зелених
поврчина сарадња са младим биолозима
Организовање квизова и географских сусрета
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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
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

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
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.


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.

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

1. Озелењавање учионица и школе
IX - X
1. Обележавање значајних еколошких датума (Светски дан заштите животне средине,
Светски дан здравља, Дан здраве исхране...)

током
године

1. Посете еколошким манифестацијама у граду ( нпр. Green fest, Ноћ истраживача...)

током
године

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

током
године

1. Пролећно сређивање школског дворишта

IV

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

9.План рада спортске секције


Руководилац секције: Јасмина Гајић
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ВРЕМЕ
РЕАЛ.

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

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
1. Кошаркашка двокорак
2. Скок шут
3. Слободно бацање
1. Баскет
2. Пар са применом правила
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
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ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА
КОШАРКУ



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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ФУДБАЛ
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
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током
године




2:2 на 1/4 и 1/2 терена
Тактика одбране:
Одбрана на 1/2 терена — човек на
човека
Одбрана на 1/1 терема – човек на
човека
Пресинг одбрана на 1/1

прекида утрчавање
 Прелазак из одбране у напад
1. Тактика одбране:







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 секције млади историчари „Јован Рајић“
Школска 2020-2021.

Наставник/ца : Радица Миљаковић Аврамовић
Бр. акт.
1.

Садржај активности
Анимирање – анкетирање ученика за рад у секцији

2.

Прибављање сагласности родитеља за извођење посета у пратњи наставника IX-X

ученици, родитељи

3.

Договор о раду и избор тема према афинитетима чланова секције

X

ученици, наставник

4.

Обележавање јубилеја, важних датума
Обележавање државних празника – школске славе - Дана светог Саве –
Дана духовности,
Дана школе ,
Видовдана
и реализација
тематских часова

по распореду у
прилогу

ученици, наставник

5.

Реализација пројеката Српска револуција, Голгота и васкрс Србије,

IX-VI по динамици
из прилога 1

ученици, наставник

Последице Другог светског рата

Време реализације
IX

Актери реализације
наставник

6.

Посете изложбама, музејима, галеријама, археолошким – историјским
локалитетима, биоскопу/коришћење ресурса локалне средине

по престанку
епидемије и према
градској динамици

ученици, наставник

7.

Импресије са екскурзије, изложба радова или

по престанку
епидемије и по
изведеној екскурзији
IX-VI

ученици,

Виртуелно путовање - израда маршрута за најбољу екскурзију икада
8.

Истраживачки радови, пројекти, радионице/ учешће , иницијатива

IX-VI

ученици, експерт

9.

Одржавање и учешће на огледно – угледним часовима

IX-VI

ученици, наставник

10.

Учење вештине и технике писања семинарског рада -Како се пише
семинарски рад?

IX-VI

ученици, наставник
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11.
12.
13.

Рад на изворима, литератури
Израда наставних средстава – пано – плакат у настави историје
Учешће у припремању приредби и изради сценографије

14.

Презентовање, смотра - изложба продуката рада ученика – есеји, реферати,
панои – плакати , power/ point /мапе ума ...
Учешће на Сајму пројеката
Реализација садржаја везаних за заштиту животне средине и биодиверзитета
/Митологија, Индустријска револуција.-међушколска сарадња

15.
16.

IX-VI
IX-VI
По стицању
епидемиолошких
услова за изведбу
истих
IX-VI
IX-VI

ученици, наставник
ученици,
ученици, наставник

V
IX-V

ученици,
ученици, наставник

ученици,

17.

Коришћење информационокомуникационе технологије (употреба
интернета , коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала,)

IX-VI

ученици,

18.

Припремање продуката ученичког рада за web страницу школе,

IX-VI

ученици,

19.

Припремање садржаја за израду школског листа

IX-VI

ученици,

20.

Извештај о раду

I и VI

ученици, наставник

Прилог 1:

План тематских часова за школску 2020-2021.
Бр.
активности
1./1

Садржај рада

Време реализације

Дан државности – Сретење -15.фебруар 1835.
Пројекат: Српска револуција

Од 25. I до 19. II
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1./2

Други српски устанак-23.април 1815.
Велике битке Првог и Другог српског устанка

Дан примирја у Првом светском рату 11.новембар1918.
Пројекат : Голгота и васкрс Србије
- Дан пробоја Солунског фронта -15. септембар 1918.
- Колубарска битка -15.децембар 1914.)

петак

Од 30. X- 10. XI
15. IX – уторак
15. XII– уторак

2./1
2./2

- Кумановска битка - од 23. до 24. октобра 1912.
- Дан сећања на Погром на Косову и Метохији -17.март 2004.

23.X- петак
17.III ,среда

2./3
2./4

- Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовању -24.март 1999.

24.III, среда

Пројекат: Последице Другог светског рата кроз обележавање следећих датума:
- Годишњица стрељања и страдања цивила у Драгинцу код Лознице -14 октобар
1941.
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – спомен на 21. октобар
1941.

X , среда



Битка на Кадињачи -29. новембар 1941.

X, среда
XI-30.новембар,
понедељак
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-

Ослобођење Београда у Другом светском рату-20.октобар 1944.
Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији - 6 април 1941.
Пробој Сремског фронта -12. април 1945.
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату -22. април 1945.

X-уторак
IV-уторак
IV-понедељак
IV-четвртак

V...10.мај ,понедељак

 Дан победе -9. мај 1945.

 По школском календару , дани који се не могу обележити , будући да падају у време школског распуста ,ненаставних или нерадних дана.
1.
Реализација образовног програма на првом школском часу уочи празника посвећеном Дану државности
2.
Реализација образовног програма на првом часу на дан јубилеја
Пројектна настава биће реализована како у оквиру часова редовне наставе историје тако и уоквиру додатне наставе као и на часовима секције
Млади историчари „Јован Рајић“.
Прилог 2:
Теме:
5.разред

6.разред


7.разред

8.разред

Распуст као најдража учионица

Египат – митологија;

Митологија старих Словена – Срба
,богови, митска бића, хороскоп – дрвеће
,цвеће , Словенска свадба

Поузданост историјских извора

Реализација тематских
часова

Београдска мумија

Стрип у настави: Дикан, Астерикс и
Обелиск ...

Портрети , биографије и поређења:
Јован Рајић, Стојан Новаковић Доситеј
Обрадовић,Вук Стефановић Караџић

Историографија,саврем
ени историјски извори
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Карађорђе – Милош Обреновић ..
ПРАИСТОРИЈА НА ТЛУ СРБИЈЕЛепенски Вир, Старчево,Винча

Извори : Мирослављево јеванђеље –
орнаменти , фреске, иконе

Макијавели, Луј 14, Наполеон
Бонапарта

Писменост из Винче;

Родослов,

Чари археологије !?

Душанов законик;

Грчко – римски пантеон;
Висећи вртови – Вавилон

Титуле српске средњовековне властеле
Марко Краљевић – историја и предање

Барок – европски и српски
представници
Нововековне српске династије
Петровићи
Карађорђевићи
Обреновићи
Источно питање
Реализација тематских часова

АЛЕКСАНДАР – Александрије

Вук Бранковић-издајник или не?

Светска чуда Старог света

Београд – престони град - Деспот
Стефан Лазаревић –зашто улице мога
града носе деспотово име?

Грчо наслеђе - стубови на фасадама
београдких зграда
Мозаик- римски градови и цареви на
тлу Србије

Ктиторска делатност

Реализација тематских часова

Древне цивилизације Америке – Маје
,Инке, Астеци,

Ресавска школа

ПРЕПОРОД – ОБНОВА- Хуманизам и
ренесанса
Мехмед паша Соколовић
141

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Хајдуци и ускоци – Хајдук Вељко,
Станко...
Поузданост историјских извора
Реализација тематских часова
Реализација садржаја везаних за заштиту животне средине и биодиверзитета /Митологија, Индустријска револуција...
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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

Начин реализације

Период
реализације

Прикупљање
годишње чланарине
од стране сарадника
Црвеног крста

Септембар и
октобар месец

Продаја стартних
бројева,

Продаја стартних
бројева септембар

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

6.

Предавање о превенцији
ХИВ/АИДС-а и болести
зависности

Осми
разред

Трибине за више
одељења или један
школски час по
одељењу

Новембар,
децембар и март,
април

7.

Програм ''Купајмо се

Седми или

Трибине за више

Новембар и

2.

Трка

Курс у трајању од 12
сати

Квиз

Предавања по
одељењима

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)
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безбедно''

осми разред

одељења

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: Маја Милошевић
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ

РЕАЛ.

НОСИЛАЦ ПОСЛА

1. Анализа остварених програма у школској
2019/2020. години
VII

2. Израда годишњег извештаја

1. Припрема за почетак нове школске године.
кадрова и сарадника
VIII

Секретар организације
„Пријатељи деце“

2. Рад на изради беџева и добродошлица

Избор
Секретар организације
„Пријатељи деце“

3. Програмирање рада за школску 2020/2021.
годину
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1. Операционализација програма у школи и
основе, циљеви, задаци, реализатори програма
IX

општини-

Секретар организације
2. Инструктивни састанци са васпитачима, учитељима, „Пријатељи деце“
наставницима и другим сарадницима
3. Годишња скупштина организације

X

XI

1. Дечја недеља:
- Програм у школи, дечјим установама, општини
- Дечји хепенинг- смотра дечјег стваралаштва
- Светски дан детета- пријем код председника СО
- „Добродошлица првацима“- програм у СО
- Хуманитарна акција „Деца-деци“
- Дрво генерације
- Расписивање ликовног и литерарног конкурса
- Дечја карикатура „Мали Пјер“
1. Презентација квизова знања:
- „Колико познајеш Београд“
- „Основи православља“
2. Школска такмичења „Најраспеваније одељење“
4. Шаховски турнир

Учитељи од I до IV
разреда
професор
васпитања

ликовног

Учитељи IV разреда
Учитељи III разреда
Професор
наставе

верске

Професор
музичке
културе и учитељ
1. Ђачка песничка сусретања-школска
XII

такмичења

Учитељи од I до IV
разреда

2. Општинска завршница карикатуре „Мали Пјер“
3. Дечји новогодишњи вашар
4. Новогодишњи програми у вртићима и школама

I

Професор
културе

ликовне

1. Дечје игре „Игродром“- школско такмичење

Учитељи IV разреда

2. Демус-„Најраспеваније одељење“-општинско

Учитељ и професор
музичке културе

Прослава школске славе „Свети Сава“
3. Зимске школе- 1. школа кувања
4. Стари занати

II

III

1. „Најраспеваније одељење“-градско такмичење
Демус- такмичење соло певача „Златна сирена“
3. Зимске игре на снегу
1. Такмичење рецитатора- општинско
2. Дечје игре „Игродром“- општинско такмичење

Учитељ и професор
музичке културе
Учитељи од I до IV
разреда
и
проф.
српског језика
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3. Демус- (дуети, терцети, квартети, групе

Учитељи IV разреда

певача)
4. Такмичење хорова и оркестара
5. Вашар књига

IV

V

музичке

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

Позоришне игре-општинско такмичење
Еколошки програми-избор најлепше учионице
Ускршњи дани на општини Стари Град
Демус- „Златна сирена“-градско такмичење
Квиз знања „Основи православља“
Литерарни час „Да ти кажем“-гост песник
Велики час цртања на Калемегдану
Дан изазова

Учитељи од I до IV
разреда

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

Квиз знања „Колико познајеш Београд“
Ђачка песничка сусретања
Позоришне игре деце Београда-градско
Такмичење фолклора и ритмике
Конкурс- „Кућица за птице“
Дечје игре без граница-градско такмичење
Смотра предшколаца
Конкурс за најбољи дечји лист
Ђачка песничка сусретања-градско такмичење

Учитељи III разреда

2. Дечје игре без граница- републичко
такмичење

VI

Професор
културе

Професор
културе

музичке

Професор
језика

српског

Учитељи
разреда

од

I

–IV

Учитељи IV разреда

Проф. српског језика
Учитељи IV разр.
Учитељи од I до IV
разреда

3. Ревија победника
4. Светски дан екологије

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

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).
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Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

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

Какву атмосферу у школи желимо и како је остварити?
Екскурзије и излети-извештаји ученика
Активности у организацији Спортског дана школе
Како учинити допунску наставу занимљивом?-предлози
Успех и владање ученика на првом класификационом периоду-анализа
Планирање посете позоришној представи
Учешће у организацији Спортског дана школе
Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
Учешће у припреми и реализацији прославе Нове године
Учешће у припреми Светосавске академије
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
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

4. План рада вршњачког тима за школску 2020/2021. годину
МЕСЕЦ
АВГУСТ

АКТИВНОСТИ
Припреме за почетак нове школске године, планирање активности.

СЕПТЕМБАР

Конституисање Вршњачког тима помоћу разредних старешина
(ученици 5,6,7. разреда, од којих су неки већ били у ВТ); на првом састанку
упознати чланове са циљевима и планом рада ВТ; радионица на којој ће се
ученици представити и донети правила понашања на будућим састанцима.

ОКТОБАР

Упознати ученике са заједничким дневником, који ће бити полазна
тачка приликом групног решавања типичних кофликтних ситуација, а на ком
ће стручну реч дати и педагог школе; глумом дочарати типичне неспоразуме
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и вежбати асертивно понашање, толеранцију и уважавање.
НОВЕМБАР

Одржати радионицу „Моћ позитивних мисли“ на којој ће ученици
помоћу клупка повезати себе са другима позитивним жељама, јачати осећај
заједништва и другарства. Израдити пано на тему Светски дан права детета.
Разговарати о правима али и обавезама детета.

ДЕЦЕМБАР

Одржати радионицу „У Новој години желим да....“ и подстаћи
ученике да напишу литерарни рад или песму на ту тему и укључе се у израду
школског часописа.

ЈАНУАР

Учешће у обележавању Светог Саве, анализа моралних вредности
на које подстиче ова знаменита личност.

ФЕБРУАР

Анализа заједничког дневника, уколико има потребе, уз учешће
педагога
решавање ситуација на очигледан начин, тј. глумом и
коментарима. Радионица са конкретним ситуацијама у оквиру школе и
решавање истих.

МАРТ

Укључивање једног дела ВТ у сарадњу са млађим ученицима,
подстицање на формирање тима за промоцију ВТ:дељење промотивних
флајера на тему толеранције и уважавања, као и израда пригодних текстова
за пано. Покренути идеју: ВТ једнако ланац поверења.

АПРИЛ

Одржати радионицу „Буди у мојим ципелама“ у којој ће ученици бити у
могућности да вежбају сагледавање туђе ситуације и развију емпатију.
Јачање емпатије, толеранције и подршке међу вршњацима.
Разговарати о разликама, сличностима и уважавању других који се
разликују. Разговарати о етноцентризму и чувању својих вредности али и
уважавању других.

МАЈ

Праћење тима за сарадњу са млађим ученицима и тима за промоцију;
прилика да се ВТ промовише је Дан школе, осмишљавање паноа и других
активности у циљу промоције ВТ.

ЈУН

Завршетак школске године за ђаке уз осврт на урађене радионице и пројекте:
Шта смо добили од Вршњачког тима?

ЈУЛ

Сумирање урађеног, анализа и писање годишњег извештаја.
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3. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ
АКТИВНОСТИ ОД 1. ДО 3. РАЗРЕДА И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 4. РАЗРЕДА

Садржаји програма
Друштвене активности:
Радионице „Школа без
насиља“
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 средине

Број
часова

Активности у
образовноваспитном
раду

Основни облици
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

10

- Сарадња са локалном
метода заједницом.
- израда паноа практичних
- Развијање свести о
- посете
радова
здравом начину живота .
- изложбе
- текстуална
- Поштовање разлика и
- кооперативна
уважавање својих и туђих
потреба.

Техничке активности:
Уређење
школског
простора
Израда
честитки
поводом значајних датума

7

- чишћење
купљење
метода
папирића
практичних
сечење,
радова
лепљење,
- демонстративна
цртање,
сликање

Хуманитарне активности
- Акције поводом Дечје
недеље
- Сарадња са Црвеним
крстом
- Помоћ болесном другу
- Помоћ старим особама

4

Спортске активности
Организовање спортских
такмичења
одељенска,
међуодељенска
Културне активности
Посете:
- библиотеци
- учествовање у активностима
поводом
школских
празника

5

10

- Развијање креативности,
стваралачког
рада,
уредности, прецизности,
изграђивање
личних
критичких ставова према
загађењу
животне
средине.
Развијање
хуманог
- прикупљање
односа.
новца,
- демонстративна - Поштовање разлика и
школског
- кооперативна
разумевање
туђих
прибора,
- дијалошка
потреба.
играчака…
- Развијање такмичарског
- посете
духа.
- игра
- различити
- демонстративна
облици
- кооперативна
кретног
изражавања

- Развијање такмичарског
духа.
- Развијање моторике
спретности,
физичких
способности.

посете
културним
установама
јавни
наступи

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

- демонстративна
- текстуална
- стваралачка
- игра улога
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лепо.
План рада слободних активности у 4. разреду
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

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
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
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ЈУН

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);
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
I разред
- Упознавање ученика са занимањима у
школи (кроз часове редовне наставе СОН)
- Упознавање ученика са занимањима у
породици

Извршиоци

Време

Одељенски старешина

IX

Одељенски старешина

X
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- 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
- 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)

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
Наставници
Одељенски старешина

X
XII
III

IX
током
године
XI
III

IX
током
године
током
године
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- Разговор са родитељима чија су занимања интересантна Одељенски
(по могућности одлазак у радне организације, фабрике)
родитељи

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
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,
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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);
Мере заштите од вируса КОВИД 19
- 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
- Правилна исхрана (време за јело, разноврсни оброци - -одељ. старешине,
формирање ставова које се односе на правилну исхрану)
нутрициониста

и
Време
током године

током године

током године
током године
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- 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)

Време
током године
током године

IX /X

XII

- Безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедно
понашање ученика у школи и њеном окружењу;(ЧОС)

одељ.старешина
Шк.полицајац

током године

- предавање за ученике о важности да разумеју потребе и

Педагог

II/III
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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)

одељењске старешине
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 2020/2021 године у нашој школи

ТЕМЕ

ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА
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Болести прљавих руку (1.разред)

Новембар

Школа

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

Правилна исхрана 2. разред
радионице: “Пирамида правилне исхране”
“Шта знам о правилној исхрани”
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
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4. Међународни стандарди zа превенцију употребе дрогаu раду са ученицiмa
Овај документ представља скуп препорука насталих на основу оригиналног документа који је
израђен у сарадњи Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) и Светске
здравствене организације (WHO)* . Документ садржи смернице за спровођење превентивних
активности на нивоу школе, односно програма активности за које се може рећи да доводе до
позитивних превентивних резултата заснованих на научним доказима.
Примарни циљ превенције злоупотребе дрога је пружање помоћи младима да избегну или одложе
почетак коришћења дроге, или, ако су већ почели да је користе, да избегну развијање поремећаја –
зависности.
Докази указују да следећи фактори представљају најмоћније факторе ризика који чине младе
рањивима да почну са коришћењем дроге:
-

биолошки процеси
особине личности
поремећаји менталног здравља
запуштање и злостављање у породици
слаба везаност за школу и заједницу
повољне друштвене норме и погодна окружења
недостатак знања о дрогама и последицама њиховог коришћења

Фактори ризика се разликују према узрасној доби, па ће из тог разлога у овом документу
превентивне активности бити приказане према узрасним групама ученика који похађају основну и
средњу школу (млађи основношколски узраст и старији основношколски и средњешколски узраст)
али и према смеру деловања превенције - ка ученицима и као подршка родитељима.
Ефикасна превенција претпоставља структуиране и добро дефинисане улоге и одговорности,
партнерство и сарадњу разних актера: запослених у школама, родитеља, здравствених радника и
полицијских службеника који се баве превенцијом наркоманије, социјалних служби,
представника локалне заједнице, спорта, културе и медија.
На нивоу запослених у школи, неопходно је обезбедити релевантно стручно усавршавање које
унапређује компетенције запослених да спроводе превентивне активности.

ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА НА МЛАЂЕМ ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
У овом узрасном периоду, породица је и даље пресудна у социјализацији деце али школа и
вршњаци са нормама заједнице, културе и образовања постају све важнији фактори развоја
емоционално, когнитивно и друштвено здравог појединца. Улога социјалних вештина и
просоцијалних ставова расте и постају кључни заштитини фактор.
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Карактеристике превентивних активности усмерене на ученике које утичу на позитивни
исход:
 добро структуиране интерактивне радионице које за циљ имају развој личних и социјалних
вештина (толеранција фрустрације у свакодневном животу, на безбедан и здрав начин,
развој социјалних компетенција, развој позитивних друштвених норми и ставова);
 активности којима се развија добра атмосфера у учионици, у којој се негује просоцијално
понашање а редукује неприкладно (развој тима, осећаја припадности, групних правила која
свима обезбеђују да се осећају безбедно и прихваћено, доследно реаговање на
непримерено понашање, препознавање и награђивање пожељног понашања, формирање
вредносног система у коме се труд, учење и знање цене…и активно ангажовање ученика у
овим активностима);
 обезбеђивање редовног похађања школе, развоја везаности за школу, развој одговарајућих
језичких и математичких компетенција очекиваних за узраст (нарочито код осетљивих
група);
 превентивне интервенције које укључују родитеље (у наставку документа)




на овом узрасту, пружање информација о специфичним опојним средствима и подизање
нивоа страха, као и коришћење неинтерактивних метода – предавања, не дају позитиван
превентивни исход;
активности које су фокусиране искључиво на изградњи самопоштовања и емоционалном
образовању, такође не доприносе превенцији злоупотребе дрога.

ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА НА
УЗРАСТУ И У РАДУ СА СРЕДЊОШКОЛЦИМА

СТАРИЈЕМ

ОСНОВНОШКОЛСКОМ

Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму улоге одраслих и
постигну већу независност, често могу доносити погрешне одлуке и повећати склоност ризичним
понашањима.
Злоупотреба психоактивних супстанци и девијантна понашања вршњачке групе, као и одбацивање
од стране вршњака, јако утичу на здраво понашање, иако утицај родитеља и даље остаје значајан.
На овом узрсту, важни заштитни фактори против злоупотребе дрога су добре социјалне вештине,
ментално и емоционално здравље и друштвене норме које афирмишу здраве животне стилове и
безбедност.

Карактеристике превентивних активности усмерених на ученике које утичу на позитивни
исход :
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 Интерактивне активности које ангажују ученике у вежбању личних и социјалних вештина
(супротстављање социјалним притисцима коришћења дрога и развој здравих одговра на
изазовне животне ситуације, вежбање вештина суочавања, доношења одлука и пружања
отпора ризичним облицима понашања);
 Узрасно примерено вођење дискусија о различитим друштвено распрострањеним
уверењима, ставовима, позитивним и негативним очекивањима у вези са коришћењем
дрога, укључујући и последице злоупотребе (перцепција ризика злоупотребе). Разбијање
заблуда о нормативној природи и очекивањима везаним за злоупотребу дрога;
 Програме треба да спроводе обучени наставници као и обучени вршњаци, али они могу
бити доступни младима и преко компјутера или интернета, јер и тада доприносе смањењу
злоупотребе психоактивних супстанци. Програме треба спроводити кроз низ
структуираних сесија (најчешће 10-15) једном недељно;
 Индивидуални рад обучених професионалаца са ученицима код којих су идентификоване
особине као што су импулсивност, анксиозност, осећај безнађа (кратке серије сесија, 2-5
пута, које помажу адолесцентима да науче да се конструктивно носе са емоцијама, уместо
да користе негативне стратегије суочавања са проблемима као што је нпр. употреба
алкохола);
 Развој позитивног школског етоса, посвећеност школи и учешћу ученика;
 Упознатост ученика са јасним правилима школе у вези коришћења дроге у школским
просторијама и доследно примењивање тих правила и интервенција/поступака у случају
њиховог кршења (поштовање Протокола о поступању у случају присуства и коришћења
психоактивних супстанци у образовно-васпитним установама);
 Саветовање код постојања сумње на злоупотребу дрога или упућивање на саветовање,
лечење и пружање других здравствених и психосоцијалних услуга;
 Менторство, програми повезивања младих са одраслима са којима нису у сродству и који
су се обавезали да организују активности и редовно проводе део свог времена са младима,
уколико су прошли одговарајућу обуку (у нашој земљи се тренутно пилотира програм у
коме су ментори студенти-волонтери)
 Превентивне интервенције које укључују родитеље (у наставку документа)







Употреба неинтерактивних метода, предавања, као примарне стратегије има или негативне
исходе или нема превентивне исходе, као и искључиво пружање информација и подизање
нивоа страха;
Неструктуирани дијалози на сесијама, фокусирање само на изградњи самопоштовања и
емоционалне писмености, посвећивање само моралном одлучивању, такође не даје жељени
превентивни ефекат;
Коришћење бивших корисника дрога, као сведока зависности, може имати негативне
исходе;
Не постоје докази да рандомизирано тестирање ученика на дрогу доприноси превенцији
злоупотребе (према постојећи законима није предвиђено да школа може да спроводи
овакве активности);

161

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА РОДИТЕЉИМА
Карактеристике превентивних активности које утичу на позитивни исход :
 програми који развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у понашању
на начин који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање слободног
времена деце, укљученост родитеља у животе деце – праћење њихових активности и
пријатељства, укљученост у њихово учење и образовање, вештине комуникације, подршка
родитељима о томе како да постану узори својој деци…)
 наведене програме реализују обучени појединци/наставници или стручни сарадници, у
време и на начин који је погодан и привлачан за родитеље (ван њиховог радног времена, у
простору који није превише формализован и у коме међусобно лако комуницирају), кроз
најчешће 10 сесија
 Подривање ауторитета родитеља је повезано са негативним исходима превенције, као и
фокусирање само на дете
 Коришћење само усменог подучавања и пружање информација о дрогама тако да
родитељи могу да о томе причају са децом не доприноси превенцији
 Спровођење програма од стране слабо обучених појединаца доводи у питање сврху
интервенције.
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5..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
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“ реализује се од школске 2017/18. години кроз час
одељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне
школе.
6. 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)
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7 .Програм заштите животне средине и естетског уређења школе
Носилац посла
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

Време
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

Учесници
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
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-уређење школских дворишта, терена, зелених одељењске
површина у сарадњи са родитељима
старешине
и октобар/
представници
март
одељењских
Савета родитеља
-Обележавање пригодним програмом Светског нас.биологије
и
јун
дана екологије
руковод.драмске
секција млађих и
старијих разреда

сви запослени и
ученици

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.

8 .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
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9.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,
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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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ
2020/2021.ГОДИНУ
1. У складу са чл. 151 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и чл. 3 Правилника о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гл. РС“, бр. 81/2017), Тим
за стручно усавршавање ОШ Браћа Барух“ “ предлаже Годишњи план рада стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2020/21. години. План је сачињен на
основу индивидуалних планова стручног усавршавања и професионалног развоја наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2020/2021. годину, који се ослањају на самопроцену
компетенција и циљеве и задатке Школског развојног плана 2020-2025.

1. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у установи
Облик стручног усавршавања
1. Извођење угледног/огледног часа и/или
активности са анализом и дискусијом
2. Излагање са стручних усавршавања са
обавезном дискусијом и анализом.
3. Стручна предавања /приказ књиге,
приручника, стручног чланка, часописа,
дидактичког материјала и теме из области
образовања и васпитања/.

Ниво

време

Стручно већа

Током године

Стручно веће, Наставничко
веће

Током године

Стручна већа, Наставничко
веће

Током године

Одељењска, стручна већа

Током године

4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених
мрежа и осталих мултимедијалних садржаја
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6. Остваривање истраживања
која доприносе афирмацији и унапређивању
образовно-васпитног процеса
7. Стручне посете и студијска путовања
дефинисана Развојним планом установе,
предавања и радионице ван школе потврђено
сертификатом установе, институције,
организације.

На нивоу школе

Током године

На нивоу стручног већа

Током године

На нивоу школе

Током године

8. Остваривање пројеката образовно-васпитног
карактера у установи.
Током године
9. Рад са студентима, менторски рад.

На нивоу школе

10. Стручни активи, удружења... на нивоу града
/општине који доприносе унапређењу образовно
васпитног процеса.

Стручно веће, школа

Током године

На нивоу школе

Током године

На нивоу стручног већа

Током године

11. Маркетинг школе /уредник школског сајта и
ПР менаџер
12. Рад у радним телима и програмима

2. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ван установе
















Јелена Лазић- професор разредне настава
Александра Солдатовић- професор разредне наставе
Ања Ковачевић – професор разредне наставе
Гордана Станковић- професор разредне наставе
Маја Милошевић – професор разредне наставе
Кристина Јанчевић – професор разредне наставе
Јелена Родић – професор разредне наставе
Немања Станков- наставник разредне наставе
Радмила Савић- професор разредне наставе
Слободан Банковић- професор разредне наставе
Милка Обрадовић- професор разредне наставе
Маја Новковић- професор разредне наставе
Предраг Кнежевић - професор разредне наставе
Милан Рајић - професор разредне наставе
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 Бојана Николић - професор разредне наставе
 Милица Пећић – професор разредне наставе
Р. бр. у
КомпеНазив програма
кат.
тенција
14
Друштво
Васпитни проблеми ученика и
учитеља
како их превазићи
Београда
233
Друштво
Водич за управљање стресом и
учитеља
негативним емоцијама
Србије

Организатор

Број бодова

2 дана / 16 бодова

16 – 2 дана

1 дан / 8 бодова

24- 2 дана

2.План стручног усавршавања за старије разреде
Актив српског језика
 Српски језик-Милица Перишић
 Српски језик-Ивана Jегдић
 Библиотекар-Весна Милинчић
Назив програма
Републички зимски семинар

Компетенција
K1

Актив страних језика
 Руски језик- Ана Ђукановић
 Енглески језик-Александра Марковић
 Енглески језик-Љиљана Ћузовић
 Енглески језик – Јелена Митровић
 Немачки језик – Сања Борбулов
 Ана Ђукановић
ре.бр.у катал.
Назив програма
Дигиталне компетенције у настави
873
страних језика: израда портфолија
учења –
878


Сања Борбулов
ре.бр.у катал.

Организатор
Друштво з а српски
језик Београд

Број бодова
18 – 3 дана

Компетенција

Број бодова

К2

24

Креативна употреба уџбеника у
настави страног језика

К2

8

Назив програма

Компетенција

Број бодова
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267

861

873

Игролико учење путем рачунара
Динамика часа страног језика:
елементи, стратегије и активности
за конципирање, реализовање и
евалуацију часа,
Дигиталне компетенције у настави
страних језика: израда портфолија
учења,

К1

37

К1

24

К2

8



Александра Марковић,Љиљан Ћузовић, Јелена Митровић , професори енглеског језика
ре.бр.у
Назив програма
Компетенција
Број бодова
катал.
Дигиталне компетенције у настави страних
језика: израда портфолија учења (Центар за
стално
образовање
и
евалуацију
873
К1
8 бодова
Филолошки факултет Универзитета у
Београду
Заједнички семинар на нивоу школе
Динамика часа страног језика: елементи,
861
стратегије и активности за конципирање,
К1
24
реализовање и евалуацију часа,
1. Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom- Удружење наставника
енглеског језика - ЕЛТА
2. Вредновање и евалуација у настави страних језика- Друштво за стране језике и књижевности
Србије
3. Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика- Дата Дидакта
4. Васпитни проблеми ученика и како их превазићи- Друштво учитеља Београда



Радица Миљаковић Аврамовић – професор историје
Р. бр. у кат.
453
270
335

Бојана Перуничић, професор географије
Назив програма
Компетенција
Интерактивне табле у настави
К2
Обука за наставу грађанског
васпитања
Корак по корак до интерактивног
часа и евиденције портфолија

Организатор

К1
К4


Предлог за усавршавање свих запослених „Формативно оцењивање и његова примена у
дигитслном окружењу „ Код:5270
170

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Р. бр. у кат.
784

820

821

Бојана Перуничић, професор географије
Назив програма
Компетенција
Дигитални атлас
К1
Управљање из области заштите
животне средине
Образујмо и васпитајмо децу да
чувају животну средину

К2

К3

Организатор
Образовно
креативни центар,
Бор
Регионални центар
за
пр.развој
запослених
у
образовању
Регионални центар
за професионални
развој запослених ,
Београд

Актив природних наука
 Математика – Јасмина Лукић И Марина Комарица
 Физика – Милица Мирковић
 Техничко и информатичко образовање – Милан Мађаров и Радисав Живановић
 Информатика – Бранко Петровић
 Биологија-Драгана Aврамовић
 Хемија-Нина Василијевић
Јасмина Лукић ,професор математике и Марина Комарица , проф.математике
Р. бр. у кат.
Назив програма
Компетенција
Организатор
Државни семинар о настави
Друштво
математике
и
рачунарства
математичара
345
К1
Друштва математичара Србије
Србије

347

349

350

355

Израда тестова и других облика
провере знања из математике
Интеракцијом
ученика
и
наставника
до
сложенијих
захтева у математици
Креирање наставних материјала
за интерактивну наставу
Настава математике са употребом
информационо-комуникационих
технологија

К2

К1

Математички
факултет
Универзитета
Београду
Друштво
математичара
Србије

у

К1

Удружење за развој
савременог
образовања
ГЕРУНДИЈУМ

К3

Образовно
креативни центар Електронски
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Р. бр. у кат.
290
305

Бранко Петровић, 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
Центар за развој и примену
Гугл апликације за
науке, технологије и
424
образовање – алати за
вебинар
информатике, Нови Сад
комуникацију у наставу
Аутори: Слободан Попов

798
807

Р. бр. у кат.
815

Р. бр. у кат.
788
430
391
419

Предузетништво и
производња у настави
технике и технологије
Интерфејс, роботика и
предузетништво у настави

К1

Стручно удржење љубитеља
тенике и технологије

К2

Центар за развој и примену
науке и технологије , Нови Сад

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

К1

Дигитално
учење
–
занимљивији час и трајније
концептуална настава
Интернет
технологије
у
служби наставе
Веб алати за креирање
интерактивних
наставних
материјала

К2

Број бодова
3 дана – 24 бода

Организатор
Удружење «Школа за
опстанак»
вебинар

К1

вебинар

К2

Вебинар

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

Назив програма

Компетенција

Организатор

993

Једна мала лопта може

К1

Удружење педагога

Број
бодова
1 дан- 8
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994
1021

Р. бр. у кат.

11

46

182

947

покренути све
Вредновање у физичком
васпитању- модели оцењивања
Систем физичког развоја и
развоја моторичких
способности

К1
К3

физичке културе
Удружење педагога
физичке културе
Факултет спорта ,
Београд

1 дан-8
1 дан-8

Милица Коматина – професор музичке културе
Назив програма
Компетенција
Организатор
Број бодова
Марина Копиловић,
професор енглеског језика
и књижевности, ОШ
„Стеван Сремац”; Татјана
Тодоровић, професор
Успешно управљање
српске књижевности и
одељењем – принципи и
језика, ОШ „Стеван
1 дан – 8
К2
примери добре праксе
Сремац, Београд; Зоран
бодова
Перишић, професор
разредне наставе, ОШ
„Стеван Сремац„, Београд
; Јасенка Милић, професор
разредне наставе, ОШ
„Стеван Сремац„ Београд
Миља Вујачић, доктор
педагошких наука,
Наставник као креатор
Институт за педагошка
1 дан – 8
климе у одељењу
К3
истраживања; Душица
бодова
Малинић, доктор
педагогије, Институт за
педагошка истраживања
Маријана
Милошевић
Симић,
дипломирани
музички
педагог,
Музичка
НТЦ и рана музичка
1 дан – 8
радионица Бим Бам; Ранко
стимулација
К2
бодова
Рајовић, Мр медиц. наука,
доктор спортских наука,
Центар за едукацију НТЦ
Нови Сад,
Владимир
Јовановић, дипломирани
музички
педагог
и
Методика наставе ритма
К1
1 дан
дипломиран,
МШ
„Мокрањац„ у Београду;
Милана Стојадиновић 173
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Милић,
Магистар
уметности (композиције),
Факултет
музичке
уметности у Београду;
Слободанка Тодоровић – професор ликовне културе
Р. бр. у
кат.
767

788

802

Назив програма

Компетенција

Организатор

Број бодова

Креативни приступ
настави ликовне
културе
Дечје ликовно
стваралаштво и
сценска уметност

К1

Едукацција за
21.век

1 дан – 8 бодова

K2

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

2 дана – 16
бодова

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

К2

1 дан– 8 бодова

Тијана Кићовић– педагог
Р. бр. у кат.
Назив програма
Компетенција
Организатор
Број бодова
Друштво
„Рад са тешким
психолога
125
К4
16 – 2дана
родитељима”
Србије, 11000
Београд
Утицај школе на
ОШ
89
подизање васпитне
К3
8
„Ф.Филиповић“
функције породице
Предлог за све запослене :
1.„Школско законодавство-основа развоја образовања и
васпитања.“Каталошки број 962.
Весна Милинчић – библиотекар
Р. бр. у
кат.
1
3
5

Назив програма
Основе савременог
библиотекарства за
школске библиотекаре
Школске библиотеке у
21.веку
индивидуални и
групни рад у школској
библиотеце

Компетенција

Организатор

Број бодова

К1

Библиотека града
Београда

1 дан – 8 бодова

К1

Отворена просветна
иницијатива, Јагодина

1 дан- 8 бодова

К3

Филолошки факултет,
Београд

2 дана – 16
бодова
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На нивоу установe планирано је 47 различитих акредитованих семинара.
Евиденција броја планираних акредитованих семинара на нивоу установе по
компетенцијама
компетенција
Број одабраних семинара
К1
20
К2
14
К3
8
К4
5

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у складу са акционим
развојним планом школе у школској 2020/2021. години
Специфични циљеви Акционог развојног плана Школе у школској 2020/2021. години
Унапредити постојеће и/или иновирати нове начине планирања свих облика
образовноваспитног рада са ученицима и ученицима са сметњама у развоју (редовне
наставе, допунског и додатног рада, ваннаставних активности, слободних наставних
активности, изборне наставе, васпитног рада, рада стручних сарадника).
Подићи на виши ниво степен усклађености периодичног планирања стручних већа, тимова,
актива и осталих органа школе, стручних сарадника, наставника и директора са Развојним
планом школе и Школским програмом како би максимално били у функцији побољшања
квалитета наставе и подршке ученицима
Развити иницијативу и предузетнички дух код наставника, ученика и родитеља, кроз све
облике образовно-васпитног рада, у складу са потребама и могућностима свих учесника
образовања како би се оживотворили наставни садржаји и код ученика развиле
компетенције за самосталан живот и рад, односно укључивање у главне токове друштва.
Унапредити дигиталне компетенције свих учесника образовно-васпитног процеса (ученика,
родитеља, запослених), у складу са њиховим потребама и могућностима, ради ефикаснијег
остваривања исхода учења код ученика

1

2

3

4

3. Програм сарадње ментора и приправника
Р.
Б.

1.

ПРОГРАМСКИ
САДРЖАЈИ
Планирање,
програмирање,
остваривање и
вредновање
образовно васпитног рада

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Приправник у
сарадњи са
педагогом и
ментором

Ниво знања

Ниво
разумевања

Ниво
примене

познајеструкт
уру плана и
програма
образовно
васп.рада

разуме
повезаност
између
циљева,задат
ака садржаја
рада, метода
и облика рада

примењује
усвојена
знања у
планирању,
програмирањ
уи
вредновању
175
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2.

Праћење развоја и
постигнућа
ученика

Приправник у
сарадњи са
педагогом и
ментором

3.

Сарадња са колегама,
породицом и локалном
заједницом

Приправник у
сарадњи са
ментором

4.

5.

6.

Рад са ученицима са
сметњама
у развоју

Приправник у
сарадњи са
педагогом

Професионални развој

Приправник у
сарадњи са
ментором

Документација

Приправник у
сарадњи са
педагогом

3.1.

познаје
разлчите
начине
праћења,
вредновања и
оцењивања
ученика
Познаје
различите
облике
сарадње
познаје начин
и методе
укључивања
ученика са
посебним
потребама у
рад
познаје значај
континуиран
ог
професионал
ног
усавршавања
зна прописе
из области
васпитања и
образовања

разуме како
се ученици
развијају и
уче

разуме
важност
тимског рада
разуме значај
укључивања
ученика са
посебним
потребама у
рад
разуме
начине и
технике
професионал
ног
усавршавања
разуме сврху
педагошке
документациј
е

прати
индивидуалн
и развој и
напредовање
ученикаи
развој групе у
целини
поштује
принципепри
ватности у
сарањи
организује
активности

учествује у
разним
облицима
стручног
усавршавња
примењује у
пракси

План увођења приправника у посао

Задаци

Активности

Носиоци активности

Упознавање са школом и
организацијом рада у школи
Упознавање са педагошком
документацијом и законском
регулативом
Одређивање
ментора
менторски рад
Менторски рад
Пружање подршке у току рада

разговор
директором директор
(педагошко инструктивни рад )
разговор са педагогом школе
педагог
(педагошко инструктивни рад –
упознавање са педагошком
документацијом)
и директор одређује ментора
директор
праћење рада и посета часова

ментор

пружање помоћи у раду у циљу ментор и педагог
176

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Евалуација рада приправника

развоја
компетенција
наставника
посета часовима, увид у ментор и педагог
педагошку документацију,
увид
у
евиденцију
ангажованости на раду
самоевалуација

Приреме у оквиру школе за посета часа од стране школске директор,
чланови
полагање стручног испита
комисије
школске комисије

ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
1.Основни задаци радника у администрацији
а). Секретар
Aктивност

Време реализације

Носиоци активности

Стручни и административнотехнички послови у вези са
престанком и пријемом у радни
однос (израда решења, уговора о
раду, споразума о преузимању,
пријаве, одјаве код надлежних
фондова)

Септембар и по
потреби

Секретар и
административни радник

Стручни и административнотехнички
послови за спровођење конкурса

Септембар и
по потреби

Учешће у припреми седница
Школског одбора и Савета
родитеља
и
присуствовање
седницама

Током школске
године и на
седницама

Секретар и административни
радник
Председник Школског одбора,
директор, председник Савета
родитеља, заменик
председника Савета, секретар
школе и административни
радник
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Израда одлука о избору кандидата
по конкурсу

Септембар и по
потреби

Секретар

Израда уговора о раду по
спроведеном конкурсу и пријава
нових радника код надлежних
фондова

Септембар и по
потреби

Секретар,
административни радник
и помоћно-техничко
особље

Израда решења о распоређивању,
решења о 4 0 - часовној структури
радног времена и другим промена
потре
би
адми
нистративнирадник

Септембар и по
потреби

Директор, стручни сарадници,
секретар
и по потреби административни
радник

Током године

Секретар и
директор

По потреби

Секретар и
директор

Израда свих врста уговора

Израда документације за
спровођење поступка јавне набавке

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

Током године

Секретар

Праћење
примене
Статута,
колективног уговора и других
општих аката и давање тумачења

Током године

Секретар и
директор

Израда
нацрта
општих
аката По усвајању нових
школе,праћење
и
спровођење
законских
поступкањиховог доношења, правноподзаконских
стручна помоћ и обрада аката , од нацрта
прописа
до објављивања коначних текстова
и по потреби

Секретар и
директор

Старање, евидентирање и чување аката
школе и аката примљених од других лица

Секретар и
административни
радник

Током године
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Одлагање документације у архиву
школе

Током
године

Секретар , административни
радник
и домар

Издавање документације из архиве
школе

Током
године

Секретар,
Административни радник
и домар

Издавање потврда запосленима о радно
правном статусу

Стручно усавршавање

Израда плана Јавних набавки

Током године
Према
динамици
одржавања
одговарајућих
семинара
Током гогине

Израда Финансијског плана

Јун,јул, јануар,
фебруар

Издавање и израда јавних исправа

Јун, јул и током
године

Учешће у раду Комисије
за завршни испит

Одабир листе правилника које
треба мењати (у складу са ШРП)
Формирање стручних комисија за
ревизију (у складу са ШРП)

Јун, јул, август

Секретар,
Административни радник

Секретар и дипломирани
економита за финансиске и
рачуноводствене послове
Директор, секретар и
дипломирани
Директор, секретар и
дипломирани економита за
финансиске и рачуноводствене
послове
Директор, секретар и
административни радник
Секретар и чланови
Комисије

Током године
економиста
Директор, секретар, педагошки
колегијум

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.
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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

3.План активности Тима за школски маркетинг
Координатор: Милица Томовић , директорка 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,
Ивана Јегдић
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: Бранко
Петровић
директор школе

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

Јун

наставница ликовне културе,
3. израда електронске презентације школе (у наставница информатике, наставник
програму Power Point)
техничког, библиотекарка, педагог,
директор школе
1. Учешће на јавној презентацији школа
директор школе, педагог, учитељи
општине Стари град;
који преузимају први разред
директор школе, педагог, учитељи
2. Организовање посете родитеља и деце
који преузимају први разред
школи
1. Анализа реализације маркетиншких
директор школе и тим за школски
активности и предлози мера за унапређење; 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



ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ

Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у складу
са Образовним стандардима и исходима
 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
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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
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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XIV ПРИЛОГ
Aкциони план школског развојног плана за школску 2020/2021.годину
Програмирање, планирање и извештавање
Циљ

Задаци

Опис активности

Носиоци и
одговорна
особа

Унапређивање
квалитета
наставе кроз
планирање
,програмирање
и извештавање

Израда анекса ШП у складу
са изменама Правилника...,
ГПРШ-а за текућу школску
годину у складу са ШРП

Урађени ШП , ГПР школе

Координат
ори и
руководио
ци
стручних
већа,
педагог
Наставниц
и, педагог,
директор

Глобално, оперативно
планирање и припрема
наставника за рад

Уредити глобалне, месецне
планове и припреме у
складу са наставом на
дањину
Наставници
користе међупредметне и
предметне компетенциjе и
стандарде за планирање
наставе
и
исходе
постигнућа за оперативно
планирање наставе.
Уређивање
/ажурирање Покретање у рад софтвера
школске документација
за
чување
школске
документације
и
оспособљавање наставника
за приступ истог
Квалитетно
стручно Добар
усавршавање у установи и које

одабир семинара
ће
наставници

Наставник
информати
ке и
директор
Координат
ор тима за

Евалуациј
а
активност
и
Извештај о
реализациј
и ГПР

Критеријуми
успеха

Време
реализац
ије

Урађена
документа су у
складу са
прописима
Школе

Август/јун

Евиденција
у месечне и
год.планов
е,
формулари

Глобални и
оперативни
планови
наставника,
припреме за час
су у складу са
потребама

Током
године

Пратити
начин
евиденције
кроз увид у
рад
софтвера
План
стр.усаврш

Педагошка
документација
обједињена на
једном месту и
доступна свима

Током
године

Повећан број
семинара са

Током
године
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ван установе којима се похађати
развијају компетенције за
унапређење
квалитета
наставе
Циљ

Задаци

стр.усаврш
авање ,
педагог
школе

Настава и учење
Опис активности
Носиоци и
одговорна
особа

Организација
наставе
у
посебним
услови
Настава
на
даљину
(Унапредити
наставу
новим
савременим
наставним
средствима,
методама
и
техникама)

-Планирање
и
организација наставе на
даљину
-Кординисан
рад
наставника и праћење
оптерећености ученика ;
-Планирати
начин
праћења
напредовања
ученика
за
дате
активности ;
-Осмислити план за
ученике који редовно не
похађају наставу

Усклађивање
нас.садржајима са
садржајима који се емитују
путем РТС и Планете

Наставниц
и, педагог

Унапредити
критеријуме
оцењивања
увођењем
разних
облика
евалуације

-Примењивати разноврсне
облике оцењивања
-Пратити напредовање
ученика који раде по ИОПу
-Пратити напредовање
ученика који похађају
допунску и додатну
наставу

Ускладити критеријуме
оцењивања
Формативно оцељивање

Наставниц
и, педагог

авања
наставника
,извештаји

компетенцијама
К3 и К4

Евалуациј
а
активност
и
-Извештаји
наставники
о
реализациј
ии
организаци
ји
-увид у
припреме
наставника
образац за
посматрањ
еи
вредновањ
е часа

Критеријуми
успеха

Извештаји
одељ.већа,
извештаји
педагога и
увид у ес
дневник
наставника

Време
реализац
ије

Наставници
успешно
обављају рад у
новонасталој
ситуацији,
користе
сацтемену
технологију
Учениципримена знања
на др.начин

По
потреби
/током
године

Већи број
наставника
користи
формативно
оцењивање,
Успех ученика
који
похађају
наставу
по
ИОПу

Током
године
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Оспособљава
ти ученике за
примену
стечених
знања

Оспособљавати ученике за
самовредновање

Организација и планирање
часова/ваннаставних
активности ,
Организација радионица,
израда паноа, ученичких
продуката и презентовање

Наставни
ци
ангажова
ни за ОЈР
, педагог ,

Извештаји
о
реализациј
и пилот
пројекта,
увид у рад
наставника
, посета
часова,
извештаји
наставника

Повећан број
ученика који
умеју да
самопроцењују
своје знање и
примењују их у
пракси

Током
године

Евалуациј
а
активност
и
Статистичк
и
извештаји,
планови,
извештаји

Критеријуми
успеха

Време
реализац
ије

Образовна постигућа ученика
Циљ

Усклађеност
резултата
завршног
испита ученика
са образовним
стандардима
предмета

Задаци

-Квалитетно испланирати
припремну наставу за
ученике осмог разреда
Пратити успешност
ученика на завршном
испиту
-Пратити постигнућа
ученика осмог разреда и
упоређивати са
резултатима завршног
испита
-Упоређивати резултате
завршног испита са
резултатима претходних
генерација

Опис активности

Носиоци и
одговорна
особа

Самостална израда тестова
за пробни и завршни испит
од стране наставника

Предметни
наставници
, педагог

Праћење резултата пробног
и завршног испита
Пратити
посећеност
припремне
наставе
и
предлагати
мере
унапређења у складу са тим

Резултати
Август,
постигнућа
септембар
ученика користе - јун
се за даљи
развој ученика
Боља постигнућа
ученика
на
завршном испиту
од постигнућа на
пробном испиту
Број ученика на
допунској и
додатној
настави се
увећао
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Континуиран
о праћење и
промовисање
образовних
постигнућа
ученика

Промовисање постигнућа
ученика у наставним и
ваннаставним
активностима
путем
школског сајта и Facebook
странице,

Циљ

Задаци

Стварати
услове
за
безбедан развој
физичких
,
здравствених,
емоционалних
и социјалних
потреба
ученика

-Унапредити обавештавање
ученика о врстама
подршке у учењу које
пружа школа
-Унапредити и активирати
рад Вршњачког тима у
школи
Неговати партнерске
односе са институцијама

Презентовати школска
Предметн
постигнућа ученика у
и
наставним и
наставни
ваннаставним
ци,
активностима на
руководи
Facebook страници и
оци
сајту школе ђаке
стручних
генерације, награде на
већа
спортским
такмичењима, награде
на разним конкурсима.
Презентовати
остварене акције
(хуманитарне акције,
неговање здравих
стилова живота и
одговорности за
сопствено здравље,
примери позитивног
понашања)
Подршка ученицима
Опис активности
Носиоци и
одговорна
особа
-едукација ученика кроз
радионице
Вршњачког
тима
и
Ученичког
парламента

Одељењске
старешине
,
пред.настав
ници
Реализација
радионица Наставниц
“Обогаћени једносменски и
добровољц
рад у основној школи“
и , педагог

Извештаји,
ученички
продукти

Образовна
постигнућа
ученика се прате
и промовишу
свакодневно

Током
школске
године

Евалуациј
а
активност
и
Извештаји

Критеријуми
успеха

Време
реализац
ије

Унапређен рад
вршњачког тима
и његова улога у
раду школе,
Већи број
ученика који су
укључени у
ваннаставне
активности

Септембар
- јун
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локалне заједнице у циљу
садржајније подршке
ученицима
Подстицати
професионални развој
ученика кроз наставни
процес и ваннаставне
активности
Рад са децом по Систематично планирати,
реализовати и вредновати
ИОПу
рад са ученицима који
похађају наставу по ИОПу
(ИОП1,2,)
Организовање наставе у
складу са образовним
потребама даровитих
ученика
-Унапредити и планирати
Одрживост
активности које ће бити
пројекта
обухваћене планом кроз
„Обогаћени
План одрживости;
једносменски
-Укључити већи број
рад у ОШ
наставника
Промовисати

Циљ

Унапређивање
међусобних
односа ученика,

Задаци

Примена правилника
којима се уређује рад у
школи

и експерри
чланови
вршњачког
тима

Примењивати специфичне
задатке,
активности,
материјале
ученицима
којима је потребна додатна
подршка
Користити
разноврсне
методе и средства

Предметни
наставници
, чланови
ТИО тима

Извештаји,
праћење
рада
наставника

Радионице/активности/садр
жаји/ на нивоу разреда у
складу са интересовањима
ученика
Укључивање родитеља
„сарадника“ у рад са
ученицима, реализацији
активности

Координат
ор
пројекта,
директор,
наставници

Извештаји
које
састављају
наставници
добровољц
и, педагог

Носиоци и
одговорна
особа

Евалуациј
а
активност
и
Извештаји,
правилниц
и,

ЕТОС
Опис активности

Именити већ постојеће
правилнике
Награђивање наставника

Директор ,
педагог,
Тим за

Постигнућа
ученика су на
завидном нивоу,
Неговати и
подстицати
образовне
потребе
даровитих
ученика
Активности
пројекта
доприносе
свестраном
развоју
личности
ученика,

Критеријуми
успеха
Примена
правилника
доприноси

Током
године

Септембар
-јун

Време
реализац
ије
Током
године
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наставника и
родитеља школе
у циљу
ефикасније и
успешније
реализације
образовноваспитних
циљева

Измена и допуна
постојећег Правилника о
награђивању ученика
Увести интерни систем
награђивања наставника
Подизање угледа школе у
окружењу и мотивисање
родитеља за упис првака

(саставити чек листу )
Промоција школе шутем
друштвених мрежа, посета,
радионица, путем
радионица ОЈР

маркетинг
Тим за
естетски
изглед
школе

Записници
Тима за
маркетинг,
одељеских
и стручних
већа

повољној
атмосфери
школи

у

Организација
друштвених
и
других
манифестација

Организација трибина,
радионица, Сајма, посета
од стране родитеља
Циљ

Повећање
компетенције
наставника
(К3,К4)
континуираним
стручним
усавршавањем
Унапређење
система
руковођења,
организације,
управљања и
обезбеђивање
квалитета и

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Задаци
Опис активности
Носиоци и Евалуациј
Критеријуми
одговорна
а
успеха
особа
активност
и
-Јачање
компетеција Похађање акредитованих Наставниц Обрасци за Већи
број
наставника и континуитано семинара
и, Тим за
праћење
наставника
је
усавршавање унутар и ван реализација
праћење
струч.усавр посвећен свом
установе
угледно/огледних часова, стр.усаврш
шавања
стручном
-посебну пажњу посветити пројеката, посета часова
авања
наставника усавршавању,
дигиталној
писмености колега, ....
унутар
, извештај наставници су
наставника
установе,
о стручном мотивисани да
педагог и
усавршава се
стручно
директор
њу
усавршавају
-Рад
на
усклађивању Формулари
Директор
Извештаји
Усаглашена
планова и програма свих Стручни сарадници и
Педагог
Увид у
пед.документац
органа школе
наставници у звању прате и
Тим за
ГПР и
ију на нивоу
-Унапређење система за вреднуjу образовноразвој
годишњи
школе,
праћење и вредновање васпитни рад и предлажу
квалитета
извештај
Побољшање
квалитета рада школе.
мере за побољшање
установе
квалитета кроз
-Одржавати
адекватно квалитета
предложене

Време
реализац
ије
Током
године

Током
године
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успешности
рада школе

успостављен
систем
информисања
о
свим
важним питањима о школи

мере

Тим за школско развојно планирање: Милица Томовић - директорка школе, Тијана Кићовић - педагог школе, Марија Стојковић секретар школе, Радмила Савић, Љиљана Ћузовић, Милица Мирковић,Јелена Родић , Ивана Јегдић, Јелена Лазић, Александра
Марковић, Мирослав Ђорђевић /савет родитеља/
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Основна школа „Браћа Барух“
Деспота Ђурђа бр.2
Стари град, Београд

Пројекат „Обогаћени једносменски рад у основној школи“
Школска управа: Београд
Назив школе: Основна школа „Браћа Барух“
Место и општина: Београд, Стари град
Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат:
- Матична школа:
Име и презиме директора школе: Милица Томовић
Контакт директора (телефон и мејл): 064 / 213 9484 / direktor.osbracabaruh@gmail.com

Београд, 2020.година
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ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА: ПОДРШКА У УЧЕЊУ
Назив активности

Додатни часови обавезних наставних предмета диференцирани према образовним
потребама ученика

Циљеви
и
очекивани Додатна подршка ученицима према њиховим образовним потребама, помоћ у учењу, изради
исходи активности
домаћих и других радних задатака, припреми за такмичења, полагање разредног или завршног
испита
Опис активности
Сви облици додатног рада са ученицима –додатна настава, допунска настава, менторска
настава, пројектна настава, припрема за такмичења, припрема за полагање завршног испита;
додатна подршка у виду индивидуализоване наставе или наставе у малим групама за ученике
који раде по ИОП-у (помоћ у учењу од стране наставника, стручног сарадника или вршњака,
индивидуални рад ученика. Активности које доприносе развоју говора, фине и грубе моторике
кроз ликовне и физичке активности), радионице и вршњачка едукација уз усмеравање
наставника ментора
Циљна група којој је Ученицима од 2.до 8.разреда, ученици који похађају наставу по ИОПу,
намењено
Ученици из социјално угрожених породица, ученици ромске националности
Носиоци активности
Предметни наставници(добровољци), ангажовање других наставника
Место реализације
Школске просторије
Потребно
ангажовање Ангажовати извршиоце по потреби (формираној групи ученика)
извршилаца
Исхрана ученика
Дистрибуција хране или обезбеђивање услова за спремање хране у школи
Процена обухвата ученика /
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ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА: ПОДРШКА У РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
Назив активност
Упознајмо немачки језик кроз “чула”
Циљеви и очекивани исходи - Упознавање ученика млађих разреда са основама немачког језика путем “чула”, усвајање
основних знања и развијање језичких способности код ученика
активности
- Додатна подршка ученицима према њиховим образовним потребама, припрема за
такмичење
Опис активности
Сви облици додатног тада са ученицима. Активности које активирају различита чула, које
доприносе развоју говора, фине и грубе моторике кроз ликовне и физичке активности,
радионице уз подршку наставника
Циљна група којој је
Ученицима од трећег до осмог разреда. С тим што би ученици трећег и четвртог разреда били
намењено
оријентисани на процес учења кроз игру и песму, глуму, док би ученици од петог до осмог
разреда радили на свом вокабулару, на значају немачког језика, стицању самопоуздања,
јачању свести усвојеног градива, слободи причања не осврћићи се на грешке...
Носиоци активности
Предметни наставник (наставник немачког језика)
Место реализације
Просторије у школи
Назив активности
Циљеви и очекивани исходи
активности

Опис активности

Дечја ликовна радионица
-стицање и проширивање знања о основним ликовним појмовима и техникама, укључујући
рад са глином и папир машњом
-развијање креативности код деце
-објашњавају своје замисли и радове користећи одговарајућу терминологију
-владају основама сликарских и цртачких техника
-бирају лик. технику и материјал којим ће најбоље представити замисао
-бирају назив дела
-праве радове у жељеној техници
-праве предмете од глине и папир машеа
Припрема за такмичења и полагање пријемног испита за средње уметничке школе,
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Циљна група којој је
намењено
Носиоц активности
Место реализације

индивидуани и групни рад по потреби, радионице.
У зависности од броја и узраста пријављених ученика ова радионица би се одржавала једном
или два пута недељно у укупоном трајању три тј. четири сата
Ученици од 1. до 8. разреда
Наставник ликовне културе
Школске просторије

Назив активности
ГЕОГРАФИЈА НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН (Упознајмо свет око себе)
Циљеви
и
очекивани Развој личности ученика, опште културе, стварање позитивног односа према нашој земљи и
исходиактивности
њеним знаменитостима, као и другим земљама у региону . Укључивање ученика у нови
наставни програм који има циљ да деци прикаже географију из неког новог угла, да им покаже
да се она не мора само учити у учионици испред карте, већ да се најбоље учи у природи, на
терену.
Опис активности

Циљна
група
јенамењено
Носиоци активности
Место реализације
Додатне напомене

На почетку школске године саставити План активности за ученике који желе да похађају овај
предмет.
Главна активност би била да се деци када је лепо време, организују излети у природи недалеко
од школе, да бисмо обрађивали неку посебну тему, рецимо „Наш мали допринос заштити
планете“ или посета планетаријуму, а на часу бисмо организовали креативне радионице у
циљу лакшег сналажења на географској карти.
На часу је могућа и дигитална посета раличитим државама уз помоћ интернета, где ће деца
моћи да стекну неопходна знања о природи, култури и обичајима држава на далеким
континентима.
којој Ученици основне школе од 2. до 6. разреда
Наставница географије, три дана у седмици по 2 часа
Специјализовани кабинет, природа , друштвена средина
Овај програм се похађа на добровољној бази
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Назив активности
Циљеви
и
очекиваниисходиактивности
Описактивности

Фолклор (народна игра и песма)- ритмика и плес
Оспособљавање ученика за играње народних игара и за певање народних песама, као и
усвајање знања о традицији и култури наше земље.
Ученици ће, током једне школске године, научити:
- правилно држање леђа, главе и руку;
- историју наше земље, нашу прошлост у којој је настајао фолклор;
- језик који се некада користио са свим архаизмима;
- 20 корака нараодних игара и 10 народних песама;
- да негују своју културу, свој језик и традицију;
- да раде у тиму и да се подреде групи занемарујући индивидуалност.
Фолклор ће се организовати два до три пута недељно по два школска часа.
Циљнагрупакојојјенамењено Ученици основношколског узраста, од првог до осмог разреда.
Носиоциактивности
Наставник разредне наставе, кореограф и дугогодишњи играч фолкора.
Местореализације
Фискултурна сала.
Додатненапомене
По потреби, у односу на динамику и брзину савладавања корака, постоји могућност да се
научи још народних песама и игара.
Назив активности
“Креативна радионица руског jeзика"
Циљеви и очекивани исходи Циљеви: да се ученици упознају са богатом руском културном баштином, да схвате колико су
активности
наши језици уско повезани, као и наше културе, да обогате не само знања из друге културе
чији језик уче, него и из своје сопствене културе, да уђу у свет књижевности и саме руске
уметности на један другачији начин, креативан, забаван и иновативан, да повежу знања из
различитих предмета (руски језик, срски, енглески, музичка култура, физичко васпитање,
ликовна култура, историја, географијa, природа и друштво...), да се опробају у свету
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Опис активности

предузетништа, покажу иницијативу за рад, опробају се у свету глуме, да се уче сарадњи и
раду у тиму, да своja знања примене у пракси.
На крају радионице ученици ће:имати неколико радионица на којима ће кроз квизове и
презентације сумирати утиске са радионица и обновити све што су имали прилике да уче.
Евалуација наученог провераваће се не само у оквиру радионица, него и на разним
приредбама, као што је приредба за Дан школе где ће ученици имати прилику да покажу шта
су научили. Кроз саму радионицу провлачиће се на сваком часу међупредметно повезивање,
тако да ће ученици повезати знања из различитих предмета.
1. СВЕТ БАЈКИ И БАСНИ – циљ ове тематске целине је да се ученици на један креативан и
занимљив начин кроз цртане филмове упознају са богатом руском културном баштином,
да схвате колико се руска култура прожима кроз све сфере нашег живота, колико су наши
језици уско повезани, да су најлепше српске пословице и изреке потекле управо из руског
језика. Такође, ученици ће обогатити не само знања из друге културе чији језик уче, него и
из своје сопствене културе, ући ће у свет књижевности на један другачији начин.
2. СВЕТ РУСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ – упознавање са светом руске кинематографије,
руским истакнутим глумцима, различитим жанровима и шедеврима руске кинематографије.
3. СВЕТ БАЛЕТА И МОДЕРНОГ РУСКОГ ПЛЕСА – ученици се упознају са зачећима руског
плеса и балета, времену и околностима под којима је плес у Русији настао, са истакнутим
руским плесачима, балетанима, чувеним балетом на леду. Имаће прилике да погледају балет
уживо, не само да уче о њему у оквиру радионице, као и да науче прве кораке традиционалне
руске Каљинке.
4. СВЕТ ГЛУМЕ, ДРАМАТИЗАЦИЈА – у оквиру ове теме ученици ће имати прилику да се
опробају у свету глуме, да науче основна правила правилног дисања, дикције, да науче да
изводе нека од чувених дела руске поезије и прозе и то на руском језику. Учиће о понашању
на сцени, правилима јавног наступа, одлобађању од треме.
На крају пројекта ученици ће имати неколико радионица на којима ће кроз квизове и
презентације сумирати утиске са радионица и обновити све што су имали прилике да уче.
Евалуација наученог провераваће се не само у оквиру радионица, него и на разним
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Циљна група
намењено

којој

Носиоци активности
Место реализације

приредбама, као што је приредба за Дан школе где ће ученици имати прилику да покажу шта
су научили. Кроз саму радионицу провлачиће се на сваком часу међупредметно повезивање,
тако да ће ученици повезати знања из различитих предмета.
је Ученици од првог до шестог разреда, ученици млађих разреда који нису имали прилику да се
упознају са руском културом, ученици петог и шестог који показују интересовање за руски
језик и руску културу
Наставница руског језика
Кабинет за руски језик (Руски дом и центар Руски мир једном месечно)

Назив активности
Музичка школа и школа спорта
Циљеви и очекивани исходи Омогућавање ученицима да кроз часове или курсеве похађају жељену школу која највише
активности
одговара њиховим потребама и вештинама, његовање културе говора, здравог начина живота ,
погледа на свет и допринос свестраном развоју личности.
Опис активности
 Ученици похађају курсеве који ће им омогућити да заврше/похађају основну музичку
школу, школу спорта
Циљна група којој је Ученицима од 2.до 8.разреда
намењено
Носиоци активности
Предметни наставници музичке културе, физичке културе, наставници разредне наставе
Место реализације
Школске просторије, друштвени ресурси
Потребно
ангажовање Ангажовати извршиоце по потреби (формираној групи ученика)
извршилаца
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Тенис

Назив активности

Циљеви
и
очекивани Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
исходи активности
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности.
Ученици ће имати одговоран однос према здрављу; ученици ће развити моторичке
способности; ученици ће бити у стању да задовоље своје потребе и интересовања за бављењем
спортом; ученици ће бити у стању да правилно изводе разноврсне елементарне облике кретања
, вежби и основних тениских елемената.
Опис активности

Циљна група
намењено

Једном недељно у трајању два школска часа ученици ће радити на развоју моторике, научити
вежбе загревања и истезања и упознати основне тениске вештине: серве,ретерна,игре са
основне линије,игре на мрежи. У току реализације активности организоваће се спортске игре,
такмичарксе игре и развијати позитиван став о личном здрављу ,хигијени,правилној исхрани и
физичкој активности
којој

је Једна или више хетерогених група ,у зависности од заинтересованости, ученика првог разреда

Носиоци активности

Наставник физичког и здравственог васпитања који ће или је прошао обуку Тениског савеза
Србије за спровођење програма тениса са децом до 10 година и ментор тренер из клуба кога
одреди ТСС

Место реализације

Фискултурна сала и спортски терени у школском дворишту

Потребно
извршилаца

ангажовање 10%-30% наставник предметне наставе (наставник физичког и здравственог васпитања) , у
зависности од броја група

Процена обухвата ученика

Свака група има 12-20 ученика
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Додатни ресурси

Тениски савез Србије обезбеђује мреже које су прилагођене узрасту деце и могу се лако
монтирати у току реализације активности, рекет за свако дете прилагођен узрасту, као и за
наставника ,лоптице. Сви наставници који ће бити укључени у реализацију пројекта проћиће
кроз обуку у ТСС-у и имаће тренера ментора на самом часу кога одреди и чије трошкове сноси
ТСС

Напомена:
Наставници добровољци ће бити у обавези да планирају и припремају активности на недељном нивоу. Припрему ће
предавати педагогу школе.
Начин праћења :
Листе за самопроцену, извештаји
Упитник од стране педагога школе који ће попуњавати наставници, ученици и родитељи који су обухваћени овим
пројектом.
У школи је формиран Тим за праћење реализације активности Пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад у
основној школи“ . Тим има план који је саставни део Годишњег плана рада школе за текућу школску годину.
Координатор тог тима је Тијана Кићовић, педагог школе. Пројекат је имплементиран у Развојни план школе и
Школски
програм
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Уџбеници –школска 2020/2021.година
ПРВИ РАЗРЕД
Предмет
Назив уџбеника/радне
свеске
Српски језик

Математика

Свет око нас

Ликовна
култура
Музичка
култура
Енглески језик

„Буквaр“
„Наставни листови уз
буквар“„
Читанка за први разред
„Математика 1“-уџбеник
(1. и 2. део)
„Математика1“-радна
свеска (1. и 2. део)
„Свет око нас“-уџбеник
„Свет око нас“-радна
свеска
„Ликовно коферче“додатно наставно
средство
„Звончићи“, уџбеник
OUR DISCOVERY ISLAND –
STARTER, уџбеник и
радна свеска

Назив
издавача

Име и презиме аутора

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета

Вулкан

Сања Кондић;Лидија
Голић;Наташа Цветковић

650-02-00185/201807 од 27.4.2018.

Вулкан

Н.Малиновић
Јовановић,Јелена
Малиновић

650-02-00393/201807 од 8.2.2019.

Вулкан

Марија Вујовић,
Драгана Златић

650-02-00186/201807 од 23.4.2018.

Вулкан

С.Младеновић,С.Илић

2169-3/2018 од
15.1.2019

Вулкан

Милица Цвитковац Тишма

650-02-00205/201807 од 27.4.2018.

Tessa Lochowski

650-02-00024/201807 од 27.4.2018.

Akronolo

ДРУГИ РАЗРЕД
Предмет
Назив уџбеника/радне
свеске
Српски језик

Уџбенички комплет у
дигиталном облику;
ћирилица
Читанка, дигитални
уџбеник за други разред
основне школе
Радна свеска уз читанку
Граматика , уџбеник за
други разред
Латиница, уџбеник за
други разред основне
школе

Назив
издавача

Име и презиме аутора

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета

Вулкан
Маја Димитријевић
Вишња Мићић,
Владимир Вукомановић
Растегорац

650-02-00328/201907
од 21.11.2019.
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Математика

Свет око нас

Ликовна
култура
Музичка
култура
Енглески
јкезик

Математика 2 , уџбеник
за други разред основне
школе (први и други
део);
Математика 2 , радна
свеска за други разред
основне школе (први и
други део);
Свет око нас 2, уџбеник
за други разред основне
школе;
уџбеник у дигиталном
облику;
ћирилица
Ликовна култура за
2.разред, Ликовница 2
Музичка култура 2,
уџбеник за други разред
- ћирилица
OUR DISCOVERY ISLAND
1, уџбеник и радна
свеска, издавач Akronolo

Вулкан
Нела Малиновић
Јовановић,
Јелена Малиновић

650-02-00165/201907
од 21.5.2019.

Вулкан
Драгана Златић,
Марија Вујовић
Вулкан
Вулкан

Славица Младеновић
Ивановић
Маја Обрадовић

Akronolo

650-01-00327/201907
од 8.11.2019.
1058-3/2019 од
5.6.2019.
650-02-00164/201907 од 21.5.2019.

Linette Ansel E

650-02-00434/201807
од 4.4.2019.

Име и презиме аутора

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Mатематика

Природа и
друштво

Назив уџбеника/радне
свеске

Назив
издавача

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
за трећи разред основне
школе;
уџбенички комплет;
„У свету речи“ - читанка
„Дар речи“ - граматика
Радна свеска - уз
уџбенички комплет
Математика 3, уџбеник
за трећи разред основне
школе (први, други,
трећи и четврти део)
Природа и друштво 3,
уџбеник и радна свеска
за трећи разред основне
школе(први и други део);
ћирилица

Нови
Логос

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
Јелена Срдић
Наташа Станковић Шошо,
Јелена Срдић

Нови
логос
БИГЗ

650-02-00592/201907
од 11.2.2020.

Сенка Тахировић Раковић,
Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/201907
од 28.1.2020.

Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић,
Александра Петровић

650-02-00632/201907
од 22.1.2020.

201

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Ликовна
култура
Музичка
култура
Енглески језик

Ликовна култура 3,
уџбеник за трећи разред
основне школе;
ћирилица
Музичка култура 3,
уџбеник за трећи разред
основне школе;
ћирилица
OUR DISCOVERY ISLAND
2, уџбеник и радна
свеска, издавач

Нови
логос
Нови
логос

Милутин Мићић,
Гордана Мићић

650-02-00461/201907
од 17.1.2020.

Драгана Михајловић
Бокан,
Марина Ињац

650-02-00596/201907
од 4.2.2020.

Akronolo

Sagragio Salaberri

650-02-00541/201907
од 10.1.2020.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Предмет
Назив уџбеника/радне
свеске

Назив
издавача

Српски језик
Бескарјне приче, читанка
Дар речи – граматика
Радна свеска

Математика

Природа
друштво

Логос

Математика 4, уџбеник
Математика 4, радна
свеска
Природа и друштво 4,
и уџбеник

Музичка
култура
Енглески језик

Логос

БИГЗ
Природа и друштво 4,
радна свеска
Музичка култура 4уџбеник
PLAYWAY TO ENGLISH 4
уџбеник и радна свеска

Креативн
и центар
Klett

Име и презиме аутора
Наташа Станковић-Шошо,
Соња Чабрић
Јелена Срдић, Зорана
Петковић-Живановић
Наташа Станковић-Шошо,
Јелена Срдић, Зорана
Петковић-Живановић,
Соња Чабрић

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета
650-02-630/1/201306 од 10.3.2
650-02-630/2/201306 од 10.3.2014.014.
650-02-630/3/201306 од 10.3.2014.

Сенка Тахировић
Сенка Тахировић,
Момчило Степановић

650-02-469/2015-06
од 18.1.2016.

Сања Благданић, Зорица
Ковачевић, Славица Јовић,
Милутин Тадић

650-02-590/2014-06
од 19.2.2015.
650-02-581/2014-06
од 26.2.2015.

Владица Илић

650-02-00064/201206 од 17.7.2012

Giter Gerngros, Herbert
Puhta

650-02-167/2012-06
од 11.3.2013.

ПЕТИ РАЗРЕД
Предмет

Назив уџбеника/радне
свеске

Назив
издавача

Име и презиме аутора

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета
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Српски језик

Енглески језик
Ликовна
култура

Музичка
култура
Историја

Читанка „Расковник” за
пети разред основне
школе;
Граматика за пети
разред основне школе;
Радна свеска за пети
разред основне школе
RIGHT ON 1, уџбеник и
радна свеска
Ликовна култура 5,
уџбеник за пети разред
основне школе;
ћирилица
Музичка култура 5,
уџбеник за пети разред
основне школе;
ћирилица
Историја , уџбеник са
одабраним историјским
изворима
за пети разред основне
школе

Географија
Географија за пети
разред
математика

Математика 5, уџбеник
за пети разред

Клет
Зона Мркаљ, Зорица
Несторовић,
Весна Ломпар
3. Весна Ломпар, Зорица
Несторовић, Зона Мркаљ
Freska
Нови
логос
Нови
Логос

Техника и
технологија

БИОЛОГИЈА 5 - Уџбеник
за пети разред основне
школе
Техника и технологија за
пети разред основне
школе;
уџбенички комплет
(уџбеник и материјал за
конструкторско
обликовање);
ћирилица

Jenny Dooley

650-02-00062/201807 од 27.4.2018.

Милутин Мићић

650-02-00038/201807 од 27.4.2018.

Александра Пaладин,
Драгана Михајловић
Бокан

650-02-00123/201807 од 27.4.2018.

ФРЕСКА

Завод за
уџбенике
и
нас.средс
тва
Kлет

др Данијела Стефановић,
др Снежана Ферјанчић,
Зорица Недељковић

650-02-00095/201807 од 24.4.2018.

Милутин Тадић,Милован
Миливојевић, Јелена
Ћалић

650-02-00107/201807 од 24.4.2018.

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
650-02-00170/2018БраниславПоповић,Марија
07 од 27.4.2018
Станић, Сања
Милојевић,Ненад Вуловић

Математика 5, збирка
задатака
биологија

650-02-00127/201807 од 27.4.2018.

Дата
Статус

Др Немања Рајчевић

650-02-00372/201807 од 18.2.2019.

Едука
Зоран Д. Лапчевић

650-02-00065/201807 од 25.4.2018.
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Информатика
и рачунарство

Немачки језик

Руски језик

Предмет

Српски језик

Енглески језик
Ликовна
култура
Музичка
култура

Информатика и
рачунарство са
дигиталним
материјалима на ЦД-у за
пети разред основне
школе;
ћирилица
Magnet neu 1 - Немачки
језик за пети разред
основне школе; Уџбеник
за прву годину учења
Magnet neu 1- Радна
свеска за прву годину уч.
КОНЕЧНО! 1, руски језик
за пети разред разред
основне школе, прва
година учења, уџбенички
комплет (уџбеник, радна
свеска, аудио ЦД)

Назив уџбеника/радне
свеске
Извор, читанка за шести
разред
Граматика за шести
разред основне школе
Радна свеска за шести
разред основне школе
RIGHT ON 2, Jenny Dooley,
уџбеник и радна свеска,
издавач Freska
Ликовна култура 6,
уџбеник за шести разред
основне школе;
ћирилица
Музичка култура 6,
уџбеник за шести разред
основне школе;
ћирилица

Едука
Катарина Алексић,
Катарина Вељковић,
Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић

650-02-00086/201807 од 25.4.2018.

Клет
Ђорђо Мота, Весна
Николовски

Кристине Амштајм Баман,
Клет
Улф Боргварт, Моника
Брош, Елена Денисова
Шмит, Данута Генч, Петер
Јакубов, Гизела Рајхерт
Боровски, Евелин Валах,
Драгана Керкез и Јелена
Гинић
ШЕСТИ РАЗРЕД
Назив
издавача

Клет

Име и презиме аутора

Зона Мркаљ, Зорица
Несторовић,
Весна Ломпар
3. Зона Мркаљ, Зорица
Несторовић

Freska

650-02-00027/201807 од 16.4.2018.

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета

650-02-00119/201907
од 27.3.2019.

Jenny Dooley

650-02-00025/201907
од 27.3.2019.

Сања Филиповић

650-02-00086/201907
од 11.4.2019.

Клет

Нови
Логос

650-02-00028/201807 од 17.4.2018.

Александра Паладин,
Драгана Михајловић
Бокан

650-02-00115/201907
од 9.5.2019.
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историја

географија

физика

Математика

Историја 6,
ФРЕСКА
уџбеник са одабраним
историјским изворима за
шести разред основне
школе;
ћирилица
Завод за
уџбенике
Географија за шести
и
разред
нас.средс
тва
Физика 6,
КЛЕТ
уџбеник за шести разред
основне школе,
Физика 6,
збирка задатака са
лабораторијским
вежбама за шести разред
основне школе;
уџбенички комплет;
Математика 6, уџбеник
за шести разред
Клет
Математика 6, збирка за
шести разред

биологија

Техника и
технологија

Информатика
и рачунарство

БИОЛОГИЈА 6 - Уџбеник
за шести разред основне
школе
Техника и технологија за
шести разред основне
школе;
уџбенички комплет
(уџбеник и материјал за
конструкторско
обликовање);
ћирилица
Информатика и
рачунарство
са дигиталним
материјалима на
компакт диску за шести
разред основне школе;
ћирилица

Дата
Статус

др Радивој Радић,
др Марко Шуица
Перо Јелић

650-02-00087/201907 од 14.5.2019.

Милутин Тадић

650-02-00040/201907
од 9.5.2019.

Марина Радојевић

650-02-00104/201907
од 20.5.2019.

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
Бранислав Поповић,
Марија Станић, Сања
Милојевић, Ненад
Вуловић

650-02-00120/201907
од 10.5.2019.

др Немања Рајчевић,
Весна Миљуш, Гордана
Ковачевић

650-02-00091/201907
од 10.5.2019.

Едука

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00430/201807 од 4.4.2019.

Катарина Алексић,
Катарина Вељковић,
Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић

650-02-00073/201907
од 21.5.2019.

Едука
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Немачки језик

Руски језик

Magnet neu 2 - Немачки
језик за шести разред
основне школе; Уџбеник
за другу годину учења
Magnet neu 2 - Немачки
језик за шести разред
основне школе; Радна
свеска за другу годину
учења
Конечно 2,
руски језик за шести
разред основне школе,
друга година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска)

Клет
Ђорђо Мота, Весна
Николовски

650-02-00084/201907 од 4.4.2019.

Клет
Кристине Амштајм Баман,
Улф Боргварт, Моника
Брош, Данута Генч

650-02-00008/201907
од 18.3.2019.

СЕДМИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Енглески језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
историја

Назив уџбеника/радне
свеске

Назив
издавача

Плетисанка, читанка за
седми разред
Граматика за седми
разред основне школе
Радна свеска за седми
разред основне школе
RIGHT ON 3, Jenny Dooley,
уџбеник и радна свеска,
издавач Freska
Ликовна култура 7,
уџбеник за седми разред
основне школе;
ћирилица
Музичка култура 7,
уџбеник за седми разред
основне школе;
ћирилица
Историја 7,
уџбеник са одабраним
историјским изворима за
седми разред основне
школе;
ћирилица

Клет
Freska

Име и презиме аутора

Зона Мркаљ, Зорица
Несторовић,
Весна Ломпар
Весна Ломпар, Наташа
Станковић- -Шошо,

НОВИ
ЛОГОС

650-02-00525/201907
од 4.2.2020.

Jenny Dooley

650-02-00516/201907
од 5.2..2020.

Сања Филиповић

650-02-00534/201907
од 20.1.2020.

Клет

Вулкан

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета

Јасмина Чолић,
Маријана Савов
Стојановић

650-02-00403/201907
од 12.12.2019.

др Чедомир Антић,
Мирјана Бонџић

650-02-00595/201907
од 25.2.2020.
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географија
Географија за седми
разред - уџбеник
физика

математика

хемија

Биологија

Техника и
технологија

Информатика
и рачунарство

Физика 7,
уџбеник за седми разред
основне школе
Физика 7, збирка
задатака са
лабораторијским
вежбама за седми разред
основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
Математика 7, уџбеник
за седми разред
Математика 7, збирка за
седми разред
Хемија
за седми разред основне
школе
Лабораторијске вежбе са
задацима из хемије за
седми разред основне
школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
БИОЛОГИЈА 7 - Уџбеник
за седми разред основне
школе
Техника и технологија за
седми разред основне
школе;
уџбенички комплет
(уџбеник и материјал за
конструкторско
обликовање);
ћирилица
Информатика и
рачунарство,
уџбеник за седми разред
основне школе;
ћирилица

Завод за
уџбенике
и
нас.средс
тва
КЛЕТ

Милутин Тадић

Марина Радојевић

Клет

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
Бранислав Поповић,
Марија Станић, Ненад
Вуловић,Сања Милојевић

650-02-00611/201907
од 5.2.2020.

650-02-00462/201907
од 4.2.2020.

650-02-00536/201907
од 20.1.2020.

Герундиј
ум
Јасна Адамов
Радојка
Ђурђевић,Снежана
Каламковић

Дата
Статус

др Немања Рајчевић,
Гордана Ковачевић

650-02-00555/201907
од 27.1.2020.

650-02-00580/201907
од 24.2.2020.

Завод за
уџбенике
Иван Тасић, миодраг
ковачевић

Едука

Катарина Алексић,
Катарина Вељковић,
Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић

650-02-00489/201907 од 26.2.2020.

650-02-00521/201907
од 27.2.2020.
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Немачки језик

Руски језик

Magnet neu 3 – Немачки
језик за седми разред
основне школе; Уџбеник
за трећу годину учења,
Magnet neu 3 – Немачки
језик за седми разред
основне школе; Радна
свеска за трећу годину
учења

Клет

Конечно! 3,
руски језик за седми
разред основне школе,
трећа година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник, компакт диск и
радна свеска)

Клет

Назив уџбеника/радне
свеске

Назив
издавача

Речи мудрости, читанка
за осми разред основне
школе

Клет

Ђорђо Мота, Весна
Николовски

Кристине Амштајм Баман,
Улф Боргварт, Моника
Брош, Данута Генч,
Наталија Осипова Јос,
Гизела Рајхерт Боровски,
Евелин Валах, Жаклин
Ценкер, Драгана Керкез,
Јелена Гинић.
ОСМИ РАЗРЕД

Предмет

Српски језик

Граматика за осми
разред основне школе
Радна свеска за осми
разред основне школе,
Klett, 2018
Енглески језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
Историја

MESSAGES 4, уџбеник и
радна свеска
Ликовна култура за
8.разред- уџбеник
Музичка култура 8,
уџбеник за шести разред
основне школе;
ћирилица
Историја за 8. разред
основне школе, уџбеник

Klett
Клет
Нови
Логос
ФРЕСКА

650-02-00528/201907
од 30.12.2019.

650-02-00535/201907
од 17.1.2020.

Име и презиме аутора

Решење
Министарства
просвете и шифра
комлета

Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
Весна Ломпар
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
Весна ломпар

650-02-173/2012-06
од 13.2.2013.
650-02-246/2010-06
650-02-00874/201006 од 27.1.2011.
22.7.2010

Diana Goodey, Noel Goodey,
Meredith Levy

650-02-00252/201006 од 21.7.2010.

Сања Филиповић

650-02-526/2013-06
од 4.3.2014.

Александра Пaладин,
Драгана Михајловић
Бокан

650-02-00325/201006 од 5.8.2010.

др Радош Љушић,
др Љубодраг Димић

650-02-00371/201006 од 21.7.2010.
СРП8ИСТ01463
208

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

географија
Географија за осми
разред
Физика

Математика

„Физика 8”, уџбеник са
збирком задатака и
лабораторијским
вежбама за осми разред
основне школе
„Физика 8”, збирка
задатака из физике за
осми разред основне
школе
Математика за осми
разред

Завод за
уџбенике
и
нас.средс
тва
Нови
Логос

Герундиј
ум

Збирка задатака из
математике за осми
разред
Хемија

Билогија

Техничко и
информатичко
образовање
Немачки језик

Хемија - за осми разред
основне школе
Лабораторијске вежбе са
задацима из хемије за
седми разред основне
школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
БИОЛОГИЈА 8 - Уџбеник
за 8.разред основне
школе
ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник
за осми разред основне
школе
Magnet 4 - Немачки језик
за осми разред основне
школе; Уџбеник за
четврту годину учења

Драгица Гатарић, Србољуб
Стаменковић

650-02-00198/201006 од 21.7.2010.

Душан Поповић, Милена
Богдановић, Александар
Кандић

650-02-00330/201006 од 16.9.2010.

Синиша Јешић, Драгица
Мишић, Марко
Игњатовић, Веселинка
Милетић
Синиша Јешић, Марко
Игњатовић, Драгица
Мишић, Веселинка
Милетић

650-02-00240/201006 од 21.7.2010.

Герундиј
ум
Јасна Адамов,
Наталија Макивић,
Станислава Олић
Нинковић
БИГЗ
Даница Тусић
Завод за
уџбенике
и
нас.средс
тва
Клет

650-02-00555/201907
од 27.1.2020.

650-02-00013/201206 од 4.7.2012.

Вјекослав Сајферт, Иван
Тасић, Марина Петровић

650-02-163/2010-06
од 21.7.2010.

Ђорђо Мота, Весна
Николовски

650-02-514/2014-06
од 3.4.2015.
650-02-514/2014-06
од 3.4.2015.
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Magnet 4 - Немачки језик
за осми разред основне
школе; Радна свеска за
четврту годину учења
Руски језик

Конечно! 4,
руски језик за осми
разред основне школе,
четврта година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник, компакт диск и
радна свеска)

Клет

Кристина Амштајн Баман,
Улф Боргварт, Моника
Брош, Данута Генч, Петер
Јакубов, Ролф Лашет,
Наталија Осипова Јос,
Гизела Рајхерт- Боровски,
Евелин Валах, Драгана
Керкез и Јелена Гинић

Број и датум решења
министра:
650-02393/2015-06
од
22.1.2016
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