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I

УВОД

Циљеви образовања и васпитања истакнути су у Закону о основном образовању и
васпитању(„Сл.гл.РС „ , бр. 55/ 2013) – члан 21.

Циљеви основног образовања и васпита
Циљеви основног образовања и васпитања јесу:
1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални ифизички развој сваког
детета и ученика, у складу са његовим узрастом,развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредноснихставова, језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, медијске, техничке,финансијске и информатичке писмености,
неопходних за наставак школовања иактивну укљученост у живот породице и заједнице;
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепцијеи укуса, као и
изражавањена језицима различитих уметности;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене исаопштавања информација, уз
вешто и ефикасно коришћење медија иинформационо-комуникационих технологија;
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и применузнања и вештина у даљем
образовању и свакодневном животу;
6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учењеи образовање током целог
живота;
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способностисамовредновања и изражавања свог
мишљења;
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљегобразовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине,
еколошке етике и заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности,квалитетне и ефикасне
сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета,
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и
свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и
светског културног наслеђа;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне
равноправности и толеранције.

Исходи
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити
способни да тако стечена знања примењују и размењују;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику
националне мањине и најмање једном страном
језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;
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4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање
одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за
сопствено изражавање;
6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно
мишљење и релевантна знања;
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим
активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у
њиховом остваривању;
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати
сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да
сарађују са њиховим припадницима;
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и
заједнице.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Прва основна школа краља Петра II у Ужицу организује васпитно-образовни рад ученика
основне школе у матичној школи у Ужицу и издвојеним одељењима у Стапарима и Качеру.
Одељење у Стапарима је осморазредно, а у Качеру четвороразредно.
Програм школе је јединствен и обавезан за све раднике школе. Он је заснован на:
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС. бр. 72/09и
52/2011,55/2013,68/2015)
Закон о основном образовању (Сл. гл. РС. бр. 55/13)
Закон о образовању одраслих (Сл. гл. РС. бр. 55/13
Закон о предшколском васпитању и образовању(Сл.гл. бр. 18/10)
Закон о уџбеницима (Сл. гл. РС. бр. 68/15)
Правилник о општим основама школског програма ( 5/ 04)
Правилник о наставном плану за први, други, трећи, четврти разред основног образовања
и васпитања и наставног програма за трећи разред основног образовања и васпитања
( 1/ 05,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11,7/11,1/13 )
Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школе (Сл.гл. –Просветни гласник бр. 11/12)
Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно – васпитни
рад из изборних предмета у основној школи (Сл.гл. –Просветни гласник бр. 11/12)
Правилник о школском календру основне школе за школску 2015/2016. годину
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (Просветни гласник бр.
2/92 и 2/2002)
Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (Просветни
гл. бр. 4/90, 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 66/96, 8/97, 14/97, 10/98,19/98, 2/2000, 4/2001, 7/03
и 4 / 04,9/04,12/04,7/05,8/05,1/09)
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања( Сл.гл.- „Просветни
гласник“, 6/2007,2/2010,7/10, 3/11,1/13,4/13)
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Упутство Надзорника одељења Министарства просвете и спорта у Ужицу - Програмских
основа наставног рада основних школа
Правилник о оцењивању ученика у основној школи(Сл. гл. бр. 67/13)
Правилник о наставном плану и програму за први и други разред разред основног
образовања
и
васпитања
(Пр.
гл.
бр.
10/2004,20/2004,1/2005,3/2006,
15/06,2/08,2/10,7/10,3/11,7/11,1/13,4/13,14/13)
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и
васпитања(Сл.гл.РС –Просветни гласник бр.3/06,15/06,2/08,3/11,7/11,1/13)
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној
школи(( Сл.гл.РС бр. 55/2006, 51/2007,67/2008)
Посебан колективни уговор за запослене у основним редњим и домовима ученика
(Сл.гл.21/15)
Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског
програма ("Просветни гласник РС", број 5/12)
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник", бр.
5/12)
Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању(Просветни
гласник 1/11,1/12)
Правилник о стандардима квалитета рада установа( СЛ.гл.РС бр.7/2011, 68/2012)
Правилник о вредновању квалитета рада установа ( СЛ.гл.РС бр.9/2012)
Правилник о стручно – педагошком надзору ( СЛ.гл.РС бр.34/2012)
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника( СЛ.гл.РС бр.13/2012)
Правилник о стандардима постигнућа ученика за први циклус образовања
Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за
предмете математика, српски језик и природа и друштво( СЛ.гл.РС бр.5/2011)
Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног
образовања ( СЛ.гл.РС бр.5/2010)
Школски развојни план усвојен за период од 2013.год. до 2018.год.

У складу са Наставним планом и у школи се поред обавезних предмета, реализује и настава
из изборних предмета.
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ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА НАСТАВА
 Грађанско вапитање и верска настава реализује се у свим разредима матичне школе,
у складу са избором ученика,тј родитеља.
 У издвојеном одељењу Качер , реализује се настава оба предмета, у складу са
избором ученика, тј. родитеља.
 ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
У матичној школи , од петог до осмог разреда реализује се настава немачког језика.
У издвојеном одељењу Стапари, реализује се настава руског језика, за ученике од петог до
осмог разреда.


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Матична школа:

РАЗРЕД

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

1. РАЗРЕД
2. РАЗРЕД
3. РАЗРЕД

Лепо писање, Чувари природе
Чувари природе
Чувари
природе, Народна традиција, Од
играчке до рачунара
Чувари природе, Народна традиција
Цртање,сликање, вајање; Чувари природе, Хор
и оркестар
Информатика и рачунарство Цртање,сликање,
вајање; Чувари природе
Домаћинство, Информатика и рачунарство;
Цртање,сликање, вајање
Домаћинство, Информатика и рачунарство,
Цртање,сликање, вајање

4. РАЗРЕД
5. РАЗРЕД
6. РАЗРЕД
7. РАЗРЕД
8. РАЗРЕД

Издвојена одељења
Качер
РАЗРЕД

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

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

Лепо писање
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
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Стапари
РАЗРЕД

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

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

Лепо писање
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство

1.1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1. МАТИЧНА ШКОЛА
Назив школе:
Основна школа „Прва основна школа краља Петра II“
Димитрија Туцовића 171, Ужице
Тел/факс: 031-513-679
e-mail: prvaskola@ mts.rs
Просторни услови рада:
 Број кабинета 7
 Број специјализованих учионица 7
 Број учионица опште намене 11
 Радне собе за припремни предшколски програм: припремни предшколски програм реализује
се у 2 просторије , које су физички одвојене , а налазе се у приземљу школе. Осим радних
соба, ученицима ј на располагању и простор за пријем ученика , као и мокри чвор. Простор је
адекватно опремљен и целикупан амбијент осмишљен је да полазницима омогући висок ниво
безбедности.
 Просторије за продужени боравак: Продужени боравак се организује у 2 учионице. Посебну
просторију чини трпезарија. Простор је наменски опремљен, те испуњава услове за
реализовање планираних активности.Учионице поседују ТВ пријемник, ДВД плејер, видео
бим, адекватан намештај. У складу са могућностима школе, континуирано се обогаћује
додатним наставним средствима.
 Информатички кабинет: информатички кабинет обновљен је током школске 2008/09.
год.Опремљен је са 12 нових рачунара и ТФТ монитора. Централни сервер омогућава
приступ Интернету, који , под надзором предавача користе и ученици. Кабинет користе и
чланови мултимедијалне и програмерске секције.Школске 2010/11.год. школа је под
покровитељством Министрарства телекомуникаија опремљена дигиталном учионицом, која
садржи 25 монитора и 1 сервер, а у ИО Стапарима , 5 монитора и 1 сервер
 Фискултурна сала: преуређен простор две учионице , опремљена гимнастичким справама
 ( вратило, рипстол), столовима за стони тенис
 Спортски терени: површина терена је око 1600м2; постоје 2 кошаркашка терена , и по један
рукометни и одбојкашки
 Библиотека: располаже са око 17000 књига , а обухваћене су ученичка и наставничка
литература.
 Ђачка кухиња и трпезарија: не постоји/ школа је планирала да уз подршку локалне заједнице
пронађе начине за отаврање ђачке кухиње/
 Зубна ординација успешно функционише у матичној школи и поред интервенција , значајан
низ активности реализује у смислу превентивног очувања здравља зуба/ едукације ученика ,
7



практична и теоретска предавања/. Зубна ординација ради сваког радног дана пре подне, од 8
часова до 13 часова, осим понедељка, када је доступна у после подневној смени од 13 часова
до 18 часова.
Грејање школе – од школске 2015/16. простор школе ће се грејати централизовано, на гас.

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА – ИО Стапари
Називи издвојених одељења: Основна школа“Прва основна школа краља Петра II“, Стапари
тел. 031-3807-030
Просторни услови рада:
 Број кабинета 4
 Број специјализованих учионица 1
 Број учионица опште намене 2
 Радне собе за припремни предшколски програм: учионица , која је опремљена адекватним
намештајем ( столови и столице).
 Просторија за продужени боравак: не постоји
 Информатички кабинет: постоји, а чине га 5 монитора и 1 сервер( мини дигитална
учионица)
 Фискултурна сала: не постоји
 Спортски терени: спортски полигон површине 2100 м2 користи се за извођење наставе
физичког васпитања
 Библиотека: школска библиотека располаже са око 2800 наслова , ученичке и наставне
литературе.
 Ђачка кухиња и трпезарија: не постоји
 Зубна ординација не постоји
 Грејање парно , школа поседује своју котларницу, а као огрев користи угаљ.
 Ђачка задруга не постоји
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА – ИО Качер
Називи издвојених одељења: Основна школа“Прва основна школа краља Петра II“,Качер
Тел: 571-682
Просторни услови рада:
 Број кабинета 0
 Број специјализованих учионица
 Број учионица опште намене 4
 Радне собе за припремни предшколски програм: учионички простор , прилагођен
реализацији предшколског програма
 Просторија за продужени боравак: не постоји
 Информатички кабинет: не постоји
 Фискултурна сала: не постоји
 Спортски терени: лепо уређен спортски полигон, који се користи за наставу физичког
васпитања. У оквиру пројекта, школа је од НВО“Наша Србија“ уредила дворишни простор
клацкалицама, љуљашкама и сл.
 Библиотека: не постоји
 Ђачка кухиња и трпезарија: не постоји
 Зубна ординација не постоји
 У свакој учионици постоје пећи, а као огрев користе се дрва и угаљ.
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1.2.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Проценат опремљености по предметима:
Ред.
Предмет
број
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.

Српски језик
Страни језик
Страни језик/немачкии- руски/
Математика
Биологија
Физика
Хемија
Историја
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Техничко
и
информатичко
образовање
Физичко васпитање
Познавање природе и друштво
Свет око нас
Основи информатике

Матична
школа

Стапари

Качер

50
50
30
50
50
50
50
20
40
45
30
70

40
50
30
60
50
30
30
25
50
30
30
50

35
50
30
20
-

30
25
25
100

35
25
25
40

35
25
20
-

Већина учионица опремљене су рачунаром и пројектором у циљу осавремљивања наставног
процеса. Захваљујући донацији Чешке амбасаде , обновљен је школски намештај у учионицамау
којима бораве ученици од првог до четвртог разреда. Значајну помоћ у уређењу (материјалну и
стручну) пружила је и неколицина заинтересованих родитеља.
3.3.2.Службени аутомобили и друга возила
Школа не поседује службени аутомобил , нити друго возило.
1.3.ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Време
Јул, август
Јул, август

Место

Начин
Наставак реконструкције
Матична школа
кровне конструкције
Промена фасадне столарије у
Матична школа
старом делу школе

Јул, август

Матична школа Реконтрукција фасаде школе

Током другог
полугодишта

Матична школа

Током другог
полугодишта
Током године

Уређење два кабинета,
набавка школског намештаја
Уређење учионичког
ИО Качер и
простора, обнављање
Стапари
школског намештаја
Матична школа Набавка наставних средстава
и издвојена
у складу са могућностима
одељења
школе

Током године

Реконструкција мокрих
Матична школа
чворова

Током године

Матична школа Изградња две учионице

Носиоци
Школа и локална самоуправа
Донатор, општина, школа
Школа и Министарство
просвете- НИП
Школа, локална самоуправа,
донатори
Школа, локална самоуправа
Школа, локална самоуправа,
донације
Локална самоуправа,
Министарство просвете,
донације
Локална самоуправа,
Министарство просвете,
донације
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1.4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи):

Име и презиме

Аница Лојаница
Цмиљана Јанковић
Зора Стевановић
Љубинка Мијатовић
Илија Мићевић
Бојана Меденица
Славица Ристовић
Добрила Тешић
Нина Вукић
Мирела Лазић
Биљана Богдановић
Љиљана Николић
Гордана Бућић

Врста стр.
спреме
Проф.
раз.на.
Наст.
Раз.на
Проф.
раз.на.
Проф.
раз.на.
Проф. раз.
наст
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.
Проф.раз.
нас.

Верица Гогић

Проф.раз.
нас

Нада Радојичић

Проф.раз.
нас.

Гордана Никовић

Проф.раз.
нас.

Вера Пековић
Латинка Паљак
Милуника Полић
Радомир Радојичић
Милица Николић
Невена Милосављевић

Проф.
раз.нас.
Наст.
Раз.нас.
Проф.
раз.нас.
Наст.
раз.наставе
Проф. Раз.
Наст.
Проф.
раз.на.

Год.
рад.
ста
жа
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Учитељ –
34
1. разред
Учитељ –
31
1. разред
Учитељ –
26
1. разред
Учитељ –
1.разред
24

Лиц
енца

%
ангаж. у
школи

ДА

100

ДА

100

ДА

100

ДА

100

ДА

100

ДА

100

ДА

100

33

ДА

100

17

ДА

100

28

ДА

100

15

ДА

100

29

ДА

100

24

ДА

100

23

ДА

100

25

ДА

100

17

ДА

100

22

ДА

100

34

ДА

100

12

ДА

100

39

ДА

100

10

НЕ

100

9

ДА

100

Предмети
који предаје

Учитељ1. разред
Учитељ –
2. разред
Учитељ –
2. разред
Учитељ –
2. разред
Учитељ –
2. разред
Учитељ –
2. разред
Учитељ2.разред
Учитељ3.разред
Учитељ3.разред
Учитељ3.разред
Учитељ3.разред
Учитељ3.разред
Учитељ –
4. разред
Учитељ –
4. разред
Учитељ –
4. разред
Учитељ –
4. разред
Учитељ – 4.
разред
Учитељ –1/4
ИО Стапари

37
10
28

%
ангажовања
у другој
школи (којој)

10

100
ИО Качер, 2.
И 4. разред
100
ИО Качер
1. и 3. разред

Александар Лојаница

Проф.
раз.на.

Учитељ- –1/3
ИО Качер

10

ДА

Маријана Крунић

Проф.
раз.на.

Учитељ- –2/4
ИО Качер

4

ДА

28

ДА

100

24

ДА

100

22

ДА

100

31

ДА

100

13

ДА

100

0

НЕ

100

10

НЕ

100

19

ДА

4

НЕ

100

19

ДА

100

ДА
НЕ
ДА
ДА
ДА

100
100
100
100
100

Проф.разр.н
аст.

Васпитач у
матичној
школи
Васпитач у
матичној
школи
Васпитач у
матичној
школи
Васпитач у
матичној
школи
Васпитач у ИО
Качер
Васпитач у ИО
Качер
Учитељ
у продуженом
боравку

Проф.
раз.на.

Учитељ
у продуженом
боравку

Драгица Чолић

Наставник
васпитач

Марина Баковић

Наставник
васпитач

Бранка Кнежевић

Наставник
васпитач

Биљана Николић

Наставник
васпитач

Злата Јањић
Јелена Мисаиловић
Оливер Човић

Весна Радојичић

Десимир Поповић
Радмила Шуљагић

Наставник
васпитач
Наставник
васпитач

Проф.разр.н
аст.
Проф.
Раз.на

Учитељу
продуженом
боравку
Учитељ –
4. разред

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Српски језик
10
Српски језик
4
Српски језик
24
Српски језик
20
Српски језик
21

Јулија Филиповић
Данка Богосављевић
Весна Шекељић
Љиљана Јелисавчић
Биљана Кнежевић

професор
професор
професор
професор
професор

Ивана Чукановић

професор

Српски језик

11

ДА

28

Јелена Максимовић
Оливера Дробњаковић

професор
професор

Енглески језик
Енглески језик

17
17

ДА
ДА

100
100

Ивана Јовичић

професор

Енглески језик

12

ДА

100

Емина Јеремић

професор

Енглески језик

19

ДА

100

професор

Енглески језик

2

НЕ

100

професор

Енглески језик
ИО Стапари

14

ДА

80

Данијела Несторовић
Бранислава Јовичић

Д.Јерковић
72%

„Душан
Јерковић“20%

11

Соња Марковић
Марина Марјановић
Марија Брајић
Миломир Максимовић

Професор
немач.језика
Професор
немач.језика
Професор
немач.језика
професор

Биљана Антонијевић

професор

Стевка Жунић

професор

Госпава Топаловић
Верица Зекавичић
Јасна Радосављевић

професор
наставник
професор

Бранка Кремић

професор

Иван Жунић

професор

Весна Димитријевић

професор

Биљана Бојовић

професор

Милка Удовичић
Мићовић Бранко

Немачки језик

9

ДА

100

Немачки језик

4

НЕ

100

Немачки језик

3

НЕ

44,4

Историја
Историја+грађа
нско васпитање
Географија –
матична и
грађанско
васпитање+
кућна настава
Географија
Биологија
Биологија
Биологија
Чувари
природе, ИО
Стапари и
матична школа

3

НЕ

100

27

ДА

100

14

ДА

100

27
32
16

ДА
ДА
ДА

100
100
100

Слободан
Секулић 78%

ОШ
Б.Јанковић,
Кремна 40%

14

ДА

60

Физика

14

ДА

30

22

ДА

100

23

ДА

100

наставник
професор

Физика
ТиО
Информатика и
рачунарство
Хемија
Математика

40
15

ДА
ДА

100
111

Саша Јевтовић

Проф. Мат.

Математика

7

ДА

111

Чумић Небојша
Оливера Ђокић

наставник
професор

27
8

ДА
ДА

111
111

Марина Јовановић

професор

Математика
Математика
Физичко вас –
изабрани спорт

14

ДА

100

професор

Физичко вас –
изабрани спорт

16

ДА

100

Никола Мићевић

професор

Физичко вас –
изабрани спорт

4

ДА

100

Оливера Арсић

професор

Физичко вас –
изабрани спорт

15

ДА

100

Нада Матић,
Пољопривр.
школа, Пожега

Ана Иркић

професор

5

НЕ

15

Д. Јерковић
45%

Зорица Николић

наставник

Физичко вас –
изабрани спорт
Ликовна култ.

32

ДА

100

Јелена Стојановић

професор

5

НЕ

55

Кристина Ђорђевић
Љубичић

Ликовна култ.
Цртање,
сликање вајање

70% ОШ
Алекса
Дејовић“

12

Драган Вићентић

професор

Ликовна култ.
Цртање,
сликање вајање

Јасминка Гајић

професор

Музичка култ.

29

ДА

100

Љубица Грбовић

професор

Музичка култ.

2

НЕ

20

Оливера Крстић
Александар
Милосављевић
Биљана Црнић

професор

ТиО

15

ДА

100

професор

ТиО

13

ДА

100

Проф.

Српски језик

4

НЕ

94

Радивоје Ђокић

Весна Ковачевић
Немања Матејић
Мирко Јанковић

професор
Проф.
разредне
наставе
Наставник
веронауке
Наставник
веронауке

ТиО

10

ДА

35

30

ДА

Физика,
Математика,
Руски језик

16

ДА

Верска настава

0

НЕ

100

Верска настава

25

ДА

25

55

40

Медицинска
30%,Економ
25, Гимназија
10,
Слободан
Секулић 80%

„М.М.Луне“20%
„Ђура
Јакшић“ –
40%

94

ОШ „Нада
Матић“

Јован Тимотијевић

Наставник
веронауке

Верска настава

4

НЕ

Светлана Буквић

Наставник
хемије

Хемија
Домаћинство

19

ДА

Александар
Димитријевић

професор

Ликовна
култура

9

ДА

20

1

НЕ

70

7

НЕ

60

Музичка
школа 25%

28

ДА

60

„Стари град“
40%

22

НЕ

100

14

ДА

95

9

ДА

15

Горан Максимовић

професор

Ивана Јанковић

професор

Зоран Вучићевић
Горан Бојовић

Проф.физич
ког васп.
инжењер

Јелица Лучић
Гордана Љубичић

професор

Географија
Музичко,Инфо
рматика,Чувар
и п.
Историја
грађанско
васпитање
ликовно
Физичко
васпитање
Математика
Информатика
Музичко,
математика,
хор и оркестар
Чувари
природе

40

О.Ш„Душан
Јерковић“
45%
О.Ш.“Ђура
Јакшић“Равни 55%
Саобраћајна
55%, Каран
25%,

Д.Јерковић,
30%, Каран
40%
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1.5.ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презиме

Никола Бацетић
Слободан Алексић
Весна Ешпек
Дебељевић
Катарина Карановић
Слободанка
Несторовић
Јасмина
Обрадовић
Љиљана
Лазић
Драгана Чумић
Јелена Мисаиловић
Милан
Боровић
Драгица
Стојановић
Љубинка Ћосић
Милена
Милутиновић
Наташа Ћосић
Радул Маринковић
Зорица Ђокић
Оливера Марковић
Миљана Бошњаковић
Милеса Ковачевић
Љубинка Бошковић
Владан Гудурић
Светлана Кондић

Врста стр.
спреме

Послови на
којима ради

Године
радног
стаж
а

Лиц
енца

%
ангажова
ња у
школи

Професор
историје

директор

15

ДА

100

Помоћник
директора

10

ДА

100

35

ДА

100

-

19

ДА

100

-

29

ДА

100

-

19

100

-

36

100

'-

23

100

-

100

-

Професор
географије
Дипломирани
педагог психолог
Дипломирани
педагог
Дипломирани
правник
Економиста
Економски
техничар
Стручни радник
у служби јавног
информисања
Наст. разредне
наставе
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
електротехничар
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа

С.сарадник
С.сарадник
Секретар
школе
Шеф
рачуноводст
ва
Благајник
школе
Администра
тивни
радник
библиотекар

21

ложач

24

100

-

13

100

-

18

100

-

14

100

-

0

100

-

25

100

-

35

100

-

22

100

-

23

100

-

32

100

-

31

100

-

26

100

-

10

100

-

Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
домар
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћник
ложача
Помоћни
радник

ДА

%
Ангажов.
другој
школи
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
2.1. Табеларни преглед Календара образовно васпитног рада школе за школску 2015/2016.годину
дат је у прилогу .
2.2. Списак уџбеника и наставних материјала
2.3. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БРОЈНОГ СТАЊА УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Матична
школаРАЗРЕД
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2

БРОЈ
ДЕВОЈЧИЦА
16
16
15
16
16
79
13
10
13
13
13
13
75
13
11
11
12
13
60
15
15
14
14
15
73
11
15
14
13
14
12
79
13
10
12
15
15
13
78
13
11

БРОЈ ДЕЧАКА
13
12
12
13
13
63
12
14
13
13
13
14
79
13
14
15
10
11
63
15
14
14
14
15
72
15
12
15
14
13
16
85
14
11
13
14
13
14
79
17
14

УКУПАН БРОЈ УКУПАН БРОЈ
УЧЕНИКА
ПУТНИКА
29
28
27
29
3
29
1
142
4
25
5
24
6
26
2
26
3
26
2
27
1
154
19
26
5
25
26
8
22
3
24
2
123
18
30
3
29
6
28
3
28
5
30
9
145
26
26
7
27
3
29
4
27
2
27
2
28
7
164
25
27
7
21
2
25
6
29
6
28
3
27
6
157
30
30
5
25
2
15

7-3
7-4
7-5
7-6

12
13
11
12
72
14
17
15
11
57

8-1
8-2
8-3
8-4

16
15
13
14
89
16
14
14
19
63

28
28
24
26
161
30
31
29
30
120

6
10
9
32
5
17
7
3
32

Издвојена одељења:
Стапари
ОДЕЉЕЊЕ
I
II
III
IV
V-7
VI-7
VII-5
VIII-6

БРОЈ
ДЕВОЈЧИЦА
1
1

0
1
1
3
7

БРОЈ ДЕЧАКА
1
1
1

УКУПАН БРОЈ УКУПАН БРОЈ
УЧЕНИКА
ПУТНИКА
2
2
2
1

3
2
2
5
15

3
3
3
8
22

1

2
5

Качер
ОДЕЉЕЊЕ
1-7
2-6
3-6
4-6

БРОЈ
ДЕВОЈЧИЦА
1
4
1
4
14

БРОЈ ДЕЧАКА
4
3
4
52
14

УКУПАН БРОЈ УКУПАН БРОЈ
УЧЕНИКА
ПУТНИКА
5
7
5
6
23

Комбинација разреда, предшколско,1.и 3.разред и 2. и 4. разред се реализује у издвојеном
одељењу Качер, а у издвојеном одељењу Стапари, настава се изводи у предшколској групи,
неподељеној школи од првог до четвртог разреда и одељењима од петог до осмог разреда.
Деца која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса: Број
такве деце: 2 : програм се реализује заједно са наставом за ученике 1. и 3. Разред
Комбинација: Настава се реализује у комбинацји –први и други
четврти

разред

и трећи и

Припремни предшколски програм у организацији школе
Број група
Број деце
4
61
ИО Качер
Број група

Број деце
16

1

7

ИО СТАПАРИ
Број група
1

Број деце
5

Одељења ученика са сметњама у развоју
Разреди
Број ученика
УКУПНО:
Продужени боравак
Број група

Број ученика

УКУПНО: 4

135

Укупан број ученика – 1284
2.4. Преглед бројног стања ученика – за период од 10 година / збирни подаци за матичну
школу, издвојена одељења, специјална одељења и предшколске групе /

Школска година
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Број ученика
1265
1173
1158
1139
1121
1127
1135
1168
1185
1222
1250
1303
1284

2.5. Путовање ученика до школе
Број ученика који путују
аутобуским превозом

216

Број ученика пешака који пешаче у једном правцу
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
25
-

2.5.Дневна атртикулација радног времена ученика
Распоред звоњења
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ПРЕ ПОДНЕ
7-30-8,15
8,20-9,05
9,05- 9,35
9,35-10,20
10,20 – 11,10
11,15 – 12,00
12,05 – 12,50
12,55 -13,40

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА
1. ЧАС
2. ЧАС
ВЕЛИКИ ОДМОР
3 .ЧАС
4.ЧАС
5.ЧАС
6.ЧАС
7.ЧАС

ПОСЛЕ
ПОДНЕ
14,00-14,45
14,50 -15,35
15,35 – 16,05
16,05 -16,50
16,55 – 17,40
17,45 – 18,30
18,35 – 19,20
19,25 – 20,10

СТАПАРИ
7,50-8,35
8,40-9,25
9,25- 9,55
9,55-10,40
10,45 – 11,30
11,35 – 12,20
12,25 – 13,10
13,15 -14,00

КАЧЕР
8,00-8,45
8,50-9,35
9,35- 10,05
10,05-10,50
10,55 – 11,40
11,45 – 12,30
12,35 – 13,20

Распоред звоњења у издвојеним одељењима
-

у издвојеном одељењу Стапари настава почиње у 7,50 часова,

-

у издвојеном одељењу у Качеру настава се реализује у преподневној смени са почетком у
8,00 часова.

Рад у школској 2015/2016.године одвијаће се по програму петодневне наставне недеље.

Распоред одељења по сменама
СМЕНА

ОДЕЉЕЊА

Одељења другог и четвртог разреда
Одељења предметне наставе:
5-2, 5-3, 5-6, 6-2, 6-3, 6-6,
7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-3

А

одељења првог и трећег разреда
Одељења предметне наставе:
5-1,5-4,5-5, 6-1,6-4,6-5,
7-1,7-2, 7-5, 8-2, 8-4

Б

2.6.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
2.7.
Разредна настава:
Редни
број

1.
2.
3.

Име и презиме

Одељење у којем наставник реализује наставу

Аница Лојаница
Јанковић Цмиљана
Илија Мићевић

1-1
1-2
1-3
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Стевановић Зора
Мијатовић Љубинка
Бојана Меденица
Славица Ристовић
Добрила Тешић
Нина Вукић
Мирела Лазић
Богдановић Биљана
Николић Љиљана
Бућић Гордана
Гогић Верица
Нада Радојичић
Гордана Никовић
Пековић Вера
Паљак Латинка
Полић Милуника
Радојичић Радомир
Милица Зекавичић
Невена Милосављевић
Маријана Крунић
Александар Лојаница
Чолић Драгица
Баковић Марина
Кнежевић Бранка
Николић Биљана
Јањић Злата
Мисаиловић Јелена
Оливер Човић

1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
неподељена школа ИО Стапари 1-4.разред
2. и 4. Разреда – ИО Качер

32.
33.

Десимир Поповић
Весна Радојичић

Учитељ у продуженом боравку
Учитељ у продуженом боравку

34.

Радмила Шуљагић

Учитељ у продуженом боравку

1. и 3. разред – ИО Качер

Васпитач у матичној школи- смена А
Васпитач у матичној школи- смена А
Васпитач у матичној школи
Васпитач у матичној школи- смена Б
Васпитач- ИО Качер
Васпитач- ИО Стапари
Учитељ у продуженом боравку

Предметна настава
Р.Б

Презиме и име
наставника

Предмет

1.

Весна Шекељић

Српски језик

5-2, 5-6, 6-6, 8-3

2.

Ивана Чукановић

Српски језик

6-2

4.
5.
6.

Љиљана
Јелисавчић
Биљана Кнежевић
Данка Богосављевић
Јулија Филиповић

7.

Ивана Јовичић

8.

Оливера

3.

Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Енглески
језик
Енглески

Разредни
старешина

Одељења

5-1, 7-1, 7-2, 8-4
5-5,6-4,6-5, 7-5
5-3, 5-4, 6-1, 8-2,
6-3, 7-3, 7-4, 7-6, 8-1

5-2

7-5
5-4
6-3

III/5, 5-1,5-4,5-5, 6-1,6-4,

5-5

II/3,4,5,6

7-6

19

Дробњаковић
језик
Емина
Јеремић Енглески
9.
Мићовић
језик
Енглески
10. Јелена Максимовић
језик
Енглески
Данијела
језик
у
11.
Несторовић
Матич. шк. +
3 часа грађан.
12.

Бранислава
Јовичић

13. жСоња Марковић

Енглески
језик
Немачки језик

7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-3
IV /1,2,4,5
5-2, 5-3, 5-6, 6-2, 6-3, 6-6,
II/1,2 IV/3
6-5, 7-1, 7-2, 7-5, 8-2, 8-4
I/1,4,5
Качер KOMB I/III II/IV
ИО Стапари 1-4 и
5, 6, 7, 8 и I/1,2,3

5-3
7-2

-

-

Одељења смене А

7-4

Немачки језик Одељења смене Б

6-4

Немачки језик
Историја,
грађанско
васпитање
Историја,
грађанско
васпитање

5-3, 6-2, 6-1, 7-5

-

Историја,
Грађанско
васп.
Ликовно
Географија
Грађанско
васпитање

Сва одељења ИО Стапари
и час ликовног, 4 часа
грађанског

Географија
Грађанско

сва одељења смене А, и 1
8-3
час грађанског
Географија: 5-8,
Музичко 3 часа и
Чувари природе: 1 час.
информатика: 3 часа.

22. Верица Зекавичић

Географија
Музичко
Информатика
Чувари прир.
у ИО Стапари
Биологија

23. Бранка Кремић

Биологија

Марина
Марјановић
15. Марија Брајић
14.

16.

Миломир
Максимовић

17.

Биљана
Антонијевић

18. Ивана Јанковић

19. Стевка Жунић

20. Госпава Топаловић

21. Горан Максимовић

24.

Јасна
Радосављевић

25. Иван Жунић
26.

Димитријевић
Весна

27. Дејовић Јелена

сва одељења смене А, и 1
час грађанског 7-6
сва одељења смене Б, и 1
час грађанског:

сва одељења смене Б, и 1
5-1
час грађанског

смена Б
ИО Стапари, 5- 8. разреда
5-2, 8-2

8-4

Биологија

смена А

7-6

Физика

-

Физика

7-3, 7-4, 7-6
6-3, 6-6, 8-1, 8-3, 6-5,
7-1,7-2, 7-5, 8-2, 8-4

Физика

6-2, 6-1, 6-4,

-

8-5

-
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28.
29.
30.
31.
32.

Удовичић Милка
Мићовић Бранко
Саша Јевтовић
Чумић Небојша
Оливера Ђокић

33. Горан Бојовић

Хемија
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

ТИО+
Информатика
и рачунарство
Физичко
35. Марина Јовановић вас.+изабрани
спорт.
Физичко
36. Кристина Ђорђевић вас.+изабрани
спорт
34. Биљана Бојовић

37. Никола Мићевић
38. Ана Иркић
39. Оливера Арсић
40. Николић Зорица
41. Јелена Стојановић
42. Драган Вићентић

Физичко
вас.изабрани
спорт.
Физичко
Изабр. спорт
Изабр. спорт
Ликовна култ.
Ликовна култ.
Цртање,
сликање
Ликовна култ.
Цртање,
сликање

одељења смене А и Б
5-1, 5-5, 8-2, 8-4
6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 7-5
6-2, 6-3, 6-6, 5-3
7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-3
5-6, 5-2, 5-4, 6-1, две групе
информатике 6-1, 7-5
16 група информатике –
ТиО: 6-2, 6-5

Смена А и 5-1,5-4, 5-5,
ликовно,6-4, 7-1, 7-2, 7-5,
8-2, 8-4. цртање, сликање, вајање-5 група
ликовно: 6-1, 6-5, цртање,
сликање и вајање- 5 група

49. Ђокић Радивоје

ТО
Стапари

45. Јелица Лучић
46. Оливера Крстић
47.

Милосављевић
Александар

50. Светлана Буквић

-

5-3, 6-2, 6-3, 7-6, 6-1, 6-5,
6-2
7-5 изабрани спорт: 5-3, 62, 6-3, 7-6, 6-1, 6-5,
физичко 5-4. изабрани
спорт: 5-4,
5-1, 5-2, 7-5
-

48. Биљана Црнић

44. Љубица Грбовић

-

5-1, 5-5, 6-4, 7-1,7-2, 8-2,
8-4. Изаб.спорт: 5-5, 6-4, 7-1
7-1,7-2, 8-2, 8-4.
5-2, 5-6, 6-6, 7-3, 7-4, 8-1,
8-3 изабрани спорт: 5-6, 6- 5-6
6, 7-3, 7-4, 8-1, 8-3

5-2, 5-3, 5-6, 6-2, 6-3, 7-3,
Музичка култ. 7-4, 7-6, 5-1, 5-4, 5-5, 7-1,
7-2, 7-5
Музичка култ. 6-1, 6-4, 6-5, 8-2
Музич.култ.
Муз: 6-6, 8-1, 8-3, 8-4,
Математика
Мат. 6,7,8 р. у ИО
Стапари
Одељења смене Б
ТиО
осим 6-5
ТиО
Одељења смене А
осим 6-2
Српски језик
ИО Стапари
5, 6, 7, 8 у ИО Стапари

43. Гајић Јасминка

8-2
6-5
8-1

6-4
7-3
5-7

ИО
ИО Стапари -5,6, 7,8. раз.

7-7

Хемија
Хемија 7 и 8 у
Домаћинтво 4 ИО Стапари, домаћинство групе
у мат. шк.
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51. Весна Ковачевић

52. Мирко Јанковић
53. Јован Тимотијевић
54. Зоран Вучићевић
55. Немања Матејић
56. Гордана Љубичић

Математика
Физика
Руски језик
у ИО Стапари

ИО Стапари 5. разред
руски 5, 6,7,8,
физика 6,7, 8

Верска
ИО Стапари, 1-4 разреда,
настава у ИО 5, 6, 7, 8
Стапари
Матична школа-3-1/2, 3Верска
3,3-4/5, 5-2, 6-3, 8-3, 8-5,
настава
8-2/5
Физичко
васпитање+
ИО Стапари- сви часови
из. спорт
Верска
ИО Качер и матична
настава
школа
Чувари
одељења
у
матичној
природе
школи

6-7

-

-

-

2.9.СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ (члан 125. Закона) (ТАБЕЛА у прилогу);
2.10. Преглед похађања акредитованих семинара , односно број остварених часова :
Број сати стручног усавршавања у 3. циклусу – од 1.јула 2014. до 31. августа 2016.годинепрва и друга година трећег циклуса
Ред.

Име и презиме

Број сати од 1. јула 2014. до 31. августа 2015. г.
трећи циклус

1.

Марина Баковић

А -40+ 8+24+8 =80

2.

Драгица Чолић

А -16+8=24

3.

Бранка Кнежевић

А -16+8+8=32

4.

Биљана Николић

А -16+8+16=40

5.

Ивана Митавџић

А -40+8=48+8=56

6.

Бојана Меденица

А -16+4+40=60+1 дан+8=68

7.

Славица Ристовић

А -16+4+16+8+40=84+8+1дан=92

8.

Добрила Тешић

А -12+16+8=36+8+8=52

9.

Нина Вукић

А -40+16=56

бр.

10. Мирела Лазић

А 16+4+40+8=68+24+8+8=108

11. Биљана Богдановић

А 16+4+40+8+8=76+1 дан +8=84
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12. Љиљана Николић

А-12 +8+12+8+8=48

13. Гордана Бућић

А-12+12+8=32

14. Верица Гогић

12+8=20

15. Нада Радојичић

А-8 +12+8=28

16. Гордана Никовић

А-8+16+4+40=68+8=76

17. Вера Пековић

А-12+8+16+8 = 44+8+8+8=68

18. Латинка Паљак

А-8+16+8=32 +8=40

19. Милуника Полић

А-16+16+8+40 =80 +1 дан +8=88

20. Радомир Радојичић

-

21. Милица Николић

школ. 2014/2015. Породиљско12=12

22. Аница Лојаница

12=12+8+12=32

23. Цмиљана Јанковић

А-12+16+8=36+8+12+8+8=72

24. Радмила Шуљагић

А-12+40=52+8+12=72

25. Зора Стевановић

8+12=20

26. Љубинка Мијатовић

А-8+12+16=36+8=44

27. Илија Мићевић

8=8

28. Невена Милосављевић

А-12+40+8=60 +1 дан+8=68

29. Весна Радојичић

А-8+16+8+40=72+8+8+8=96

30. Александар Лојаница

А-8+40=48 +1 дан +8+8=64

31. Маријана Крунић

А-8+16+40= 64+8=72

32. Оливер Ћовић

А-8+8=16

33. Десимир Поповић

А-8+8+40+8+8 = 72 + 1 дан+8=80

34. Наташа Ђукић

А- 40+8=48+8+8=64

35. Весна Шекељић,

А-40+8+10=58+24=82

36. Јулија Филиповић

А-16+40+8+10=74+10=84

37. Ивана Чукановић

ради од 1. септембра-подаци у другој школи

38. Биљана Кнежевић

А- 40+10=50
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39. Љиљана Јелисијевић

А-16+8=24+10=50

40. Биљана Црнић

А-16=16

41. Емина Јеремић-Мићовић

А-8+40+8+8=64

42. Оливера Дробњаковић

А-8+16=24+8=32

43. Јелена Максимовић

А-8+8=16+8=24

44. Ивана Јовичић

А-8 +сертификат Песталоци фондације

45. Бранислава Јовичић

А-8

46. Данијела Несторовић

А-16+8+40+8=72+8+8+сертификат Песталоци
фондације=88

47. Соња Марковић

А-16+50+2,5 + 20 дана хоспитовање у Немачкој

48. Марина Марјановић

А-8+8+40=56 +1 дан+24=80

49. Марија Брајић

ради од 1. септембра 8=8

50. Зорица Николић

А-8+8=16

51. Јелена Стојановић

школ. 2014/2015. породиљско12=12

52. Драган Вићентић

А-16+16=32

53. Александар Димитријевић

ради од 1. септембра,подаци у другој школи

54. Јасминка Гајић

А- 8+12+24=44

55. Биљана Антонијевић

А-40

56. Миломир Максимовић

А-8+10=18 + 1 дан+8+10=36

57. Ивана Јанковић

ради од 1. септембра 8=8

58. Госпава Топаловић

А-8+16+8+8= 40+10=50

59. Стевка Жунић

А-8+16+4+8=36+24=60

60. Слободан Алексић

А- 8+8+40+8=64+12+16=92

61. Горан Максимовић

ради од 1. септембра 12+8=20

62. Весна Димитријевић

А-16+12+10=38 + 1 дан+24=62

63. Иван Жунић

24=24

64. Небојша Чумић

10=10
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65. Оливера Ђокић

А-16+4+40+8+8+10 =86+24+8+10=128

66. Бранко Мићовић

А-8+10=18 +12+10=40

67. Саша Јефтовић

А-10+12+8+24+8+10=76

68. Горан Бојовић

А-40+12+16 =68+24+12+16=120

69. Јасна Радосављевић

А-8+8+16+4+ 12+ 40+8= 96+8+10=114

70. Верица Зекавичић

А-8+12+16+8+40+10= 94

71. Бранка Кремић

А-8+40+12+16=76

72. Милка Удовичић

А-8+ 1 дан+12+8+10=38

73. Светлана Буквић

А-20+16+8=44 + 1 дан+12=56

74. Александар
Милосављевић

А-16+4+40+16=76

75. Оливера Крстић

А-16+8+40+8=72

76. Биљана Бојовић

А-16+4+40=60+24+12=96

77. Радивоје Ђокић

А-8+12=20

78. Кристина Љубичић
Ђорђевић

А 68+8=76+8=84

79. Марина Јовановић

А-8+8=16

80. Никола Мићевић

8+8=16

81. Ана Иркић

ради од 1. септембра, подаци у другој школи

82. Зоран Вучићевић

16+12+8=36

83. Бранко Росић

А-8+8=16

84. Јован Тимотијевић

А-8

85. Мирко Јанковић

8=8

86. Никола Бацетић

А-40+24=64+12+24=100

87. Весна Ешпек Дебељевић

А-16+4+40 +8 +8+8= 84+24+16=124

88. Катарина Карановић

А-8+16+8+8+8 = 48+24+12+24=108

89. Јелена Дејовић

12=12

90. Јелена Мисаиловић

А-8
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91. Јелица Лучић

А-40

92. Весна Ковачевић

А-16+8+8=32

93. Марија Негројевић
/породиљско / у школској
2015/2016.г.

А-8+16 +16+40+8 = 86

94. Ивана Поњавић- замена
током године

12=12

Наставници који раде у више школа имају податке и у тим школама, па се укупан број сати може
разликовати. У тебели нема података о бодовима са других облика стручног усавршавања, сем за стручне
скупове / наведени као дани /.

2.11. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
 Класификациони периоди:
 први од 08.-10. 11. 2016.год.
други у периоду од 30.01.31.01.2017.год.
трећи од 10.04. до 12.04.2017.
четврти 30.05.2017. за ученике 8.разреда, а за ученике од 1. до 7. разреда од 19-21.06.2017.год.
 Подела ђачких књижица на крају првог покугодишта – 31.01.2017.год.
 Организовање припремне наставе: за ученике 8. разреда од 31.05.до 06.06.2017.год., а за
ученике од 5. до 7. разреда у другој половини августа.
 Поправни испит за ученике 8. разреда – од 07. до 09. 06. 2017.год.
 Подела сведочанстава за ученике 8. разреда 12.06.2017.год.
Напомена: због организовања полагања завршног испита за ученике осмог разреда,
могућа корекција планираних датума поделе сведочанстава.
 Припремна настава за полагање завршног испита ученика осмог разреда , организоваће се
од 31.05. до 13.06.2017. са најмање 2 часа дневно 10 дана пре полагања завршног испита ,
а континуирано током школске године.
Подела књижица за ученике од 1. до 7. разреда 28.06.2017.год.
 У уторак , 24.01.2017.настава ће бити реализована по распореду од петка.
 Такмичења : Школа ће омогућити учешће на такмичењима , у складу са календаром
Министарства просвете .

2.12. Значајне културне активности и акције које школа реализује /преглед
активности по месецима
 септембар 2016. године:
Програм за ученике првог разреда и одељења припремне наставе
 октобар 2016. године
Учешће у прослави Дана града, укључујући и традиционални крос
 Октобар 2016. године
Дан ученика у настави
Недеља спорта - од 03.10. до 07.10.2016.год.
 октобар 2016. :
Обележавање Дечје недеље
 новембар 2016. године
Обележавање Дана просветних радника
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 Децембар 2016.
Обележавање Нове године и Божића
Прослава Дана школе
19.12.- 23.12. 2016. године
 27. јануар 2016. године:
Програм посвећен Светом Сави
 Април 2017.
Организовање недеље спорта од 24-28.04.2017.год.
 Јун 2017. године
 Завршна приредба ученика припремног предшколског програма
Промоција најуспешнијих ученика на такмичењима, носица посебних диплома и носиоца
Вукове дипломе
Промоција ђака генерације
Напомена: Школа ће на добровољној основи омогућити ученицима да присуствују
позоришним и биоскопским представама, а у складу са узрастом ученика.Термини ће бити
накнадно утврђени.
Школа ће у склау са Законом, сваког месеца организовати отворена врата за родитеље, по плану,
по један дан, сваке четврте недеље у месецу, током школске године.
2.13. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Распоред часова приложен је као Анекс овог документа.
Распоред часова за текућу школску годину урадили су задужени наставници:
- Предметна настава – Биљана Бојовић
- Разредна настава – учитељи и наставници енглеског језика
- За предметну наставу у ИО Стапари- Весна Ковачевић
Распоредом часова тражена су оптимална решења која пре свега одговарају ученицима.
2.14. Распоред дежурних наставника дат је у прилогу .
2.15. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Школа не обавља проширену делатност.
III ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
3.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
Програм Наставничког већа
Време
Активности/теме
реализације
-Усвајање Извештаја рада за школску
септембар
2015/2016. годину
-Усвајање Годишњег плана рада школе
за школску 2016/2017.годину,
-Организација и извођење наставе
-Распоред часова редовне, допунске и
додатне наставе,
-Реализација изборног програма и
слободних активности
Информација
о
резултатима

Начин
реализације:
Дискусија
презентовање

Носиоци
реализације
Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
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октобар

новембар

децембар

јануар

самовредновања и избор нове кључне
области и тима
Остале информације од значаја
Нови законска документа
Школски развојни план
Школски програм
Екскурзије и настава у природи
Сарадња са родитељима ученика
Дискусија
Договор за обележавање Дана школе
Недеља спорта
Остале информације од значаја

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Анализа успеха ученика на крају првог Дискусија
Директор
класификационог
периода,мере
за презентовање школе
побољшање
Помоћник
Васпитно - дисцилинске мере
директора
Припрема за обележавање Дана школе
Стручни
сарадници
Обележавање Дана школе,
Дискусија
Директор
Ваннаставне активности ученика,
презентовање школе
Обележевање 27.јануара - Дана Светог ње
Помоћник
Саве.
директора
Остале информације од значаја
Стручни
сарадници
Анализа успеха ученика на крају првог Дискусија
Директор
полугодишта,мере за побољшање
презентовање школе
Васпитно - дисциплинске мере
Помоћник
Стручно усавршавање наставника директора
семинари за наставнике
Стручни
Остале информације од значаја
сарадници

фебруар

Коришћење наставних средстава
Рад ђачке библиотеке
Такмичења ученика - термини
припрема ученика
Остале информације од значаја

Дискусија
Директор
презентовање школе
и
Помоћник
директора
Стручни
сарадници

март

Анализа реализације Годишњег плана Дискусија
рада школе
презентовање
Учешће ученика на такмичењима
ученика основне школе
Информација о избору уџбеника за
школску 2015/ 2016.годину
Остале информације од значаја

април

Успех
ученика
после
класификационог периода
Васпитно - дисциплинске мере
Остале информације од значаја

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници

трећег Дискусија
Директор
презентовање школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
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мај

Анализа реализације Годишњег плана Дискусија
рада школе
презентовање
Анализа успеха ученикана такмичењима
Остале информације од значаја

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Анализа успеха ученика на крају Дискусија
Директор
наставне године
презентовање школе
Васпитно - дисциплинске мере
Помоћник
Разредни испити
директора
Организовање завршног испита за
Стручни
ученике осмог разреда
сарадници
Организовање припремне наставе и
полагања поправних испита
Усвајање Извештаја о реализованим
излетима,настави
у
природи
и
екскурзијама ученика предметне наставе
Остале информације од значаја

Јун

август

Организовање припремне наставе и Дискусија
поправних испита
презентовање
Усвајање
успеха
ученика
после
одржаних поправних испита
Припрема за организовање и извођење
наставе у 2015/2016.години
Анаализа резултата завршног испита
Остале информације од значаја

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници

II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
ЛИСТА ИЗАБРАНИХ УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ БИТИ
КОРИШЋЕНИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
1.

РАЗРЕД
СРПСКИ
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор школе

Каталог

СРП1СРП00504

Klett Издавачка
кућа доо

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први
разред основне школе

Да

0

690

Маша и Раша „Игра речи”, читанка за први разред
основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за
први разред основне школе

Да

0

345
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МАТЕМАТИКА
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор школе

Каталог

СРП1МАТ00524

Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Број за
Обавезана библиотеку

Цена
[дин.]

Да

0

690

„Маша и Раша– Математика 1”, радна свеска за први разред Да
основне школе 1.и 2. део

0

740

„Маша и Раша – Математика”, наставни листови за први
разред основне школе

0

345

Назив јединице
„Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први разред
основне школе

Да

СВЕТ ОКО НАС
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор школе

Каталог

СРП1СВЕ00526

Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Број за
Обавезана библиотеку

Цена
[дин.]

„Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред
основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први
разред основне школе

Да

0

590

Назив јединице

ЛИКОВНО
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор школе

Каталог

СРП1ЛИК00528

Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Назив јединице
„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за први разред
основне школе

Број за
Обавезана библиотеку

Цена
[дин.]

Да

690

0

МУЗИЧКО
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор школе

Каталог

СРП1МУЗ00559

Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Назив јединице
„Маша и Раша– Mузичка култура 1”, уџбеник за први
разред основне школе

Број за
Обавезана библиотеку

Цена
[дин.]

Да

690

0
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Енглески језик - први страни језик
СТР1ЕНГ00806 Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Playway to English 1”, енглески језик за први разред основне
школе, уџбеник и ЦД

Да

0

590

„Playway to English 1”, енглески језик за први разред основне
школе, радна свеска

Да

0

410

Избор
школе

Каталог

Други избор

Да

2. РАЗРЕД
СРПСКИ
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП2СРП01266 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Уз речи растемо”, читанка за други разред основне школе

Да

0

750

„Латиница”, радни уџбеник за други разред основне школе

Да

0

620

„Дар речи”, граматика за други разред основне школе

Да

0

640

„Радна свеска”, српски језик за други разред основне школе

Да

0

620

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Математика
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП2МАТ00653 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други разред
основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други разред
основне школе 1. и 2. део

Да

0

740

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за други
разред основне школе

Да

0

345
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Свет око нас
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП2СВЕ00667 Klett Издавачка кућа доо

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред
основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред
основне школе

Да

0

590

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Ликовна култура
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП2ЛИК00676 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за други разред
основне школе

Да

0

850

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Музичка култура
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП2МУЗ01219 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Чаробни свет музике”, музичка култура за други разред
основне школе

Да

0

690

Енглески језик - први страни језик
СТР2ЕНГ00811 Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Playway to English 2”, енглески језик за други разред основне
школе, уџбеник и ЦД

Да

0

590

„Playway to English 2”, енглески језик за други разред
основне школе, радна свеска

Да

0

410

3. РАЗРЕД

32

Српски језик
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП3СРП01292 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Избор
школе

Каталог

Други избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Да

0

760

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Да

0

650

Математика
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП3МАТ00678 Klett Издавачка кућа доо

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред
основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи
разред основне школе 1. и 2. део

Да

0

740

Природа и друштво
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП3ПРИ00679 Klett Издавачка кућа доо

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи
разред основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за
трећи разред основне школе

Да

0

590

Музичка култура
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП3МУЗ01220 Klett Издавачка кућа доо

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Чаробни свет музике 3”, музичка култура за трећи разред
основне школе

Да

0

690

Енглески језик - први страни језик
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СТР3ЕНГ00813 Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред
основне шкое, уџбеник и ЦД

Да

0

590

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред
основне школе, радна свеска

Да

0

410

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

4.РАЗРЕД
Српски језик
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП4СРП00702 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред
основне школе

Да

0

690

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред
основне школе

Да

0

520

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти
разред основне школе

Да

0

345

Први избор

Да

Математика
СРП4МАТ00705 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред
основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти
разред основне школе

Да

0

740

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти
разред основне школе

Да

0

345

Први избор

Да

Природа и друштво
СРП4ПРИ00795 Klett Издавачка кућа доо
„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти
разред основне школе

Да

0

690

„Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за
четврти разред основне школе

Да

0

345

Први избор

Да

Музичка култура
СРП4МУЗ00801 Klett Издавачка кућа доо
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Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред
основне школе

Да

0

690

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред
основне школе

Не

0

290

Први избор

Да

Енглески језик - први страни језик
СТР4ЕНГ00816 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред
основне школе, уџбеник и ЦД

Да

0

590

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред
основне школе, радна свеска

Да

0

410

5.РАЗРЕД
Српски језик
СРП5СРП00819 Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Мост”, читанка за пети разред основне школе

Да

0

840

„Граматика 5”, српски језик за пети разред основне школе

Да

0

620

„Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички комплет за пети
разред основне школе

Да

0

530

„Наставни листови 5”, уз Граматику српског језика за 5.
разред основне школе

Да

0

299

Први избор

Да

СРП5ИСТ01312 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Први избор

Да

Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе

0

850

Музичка култура
СРП5МУЗ01311 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос
Историја

Да

Географија
СРП5ГЕО01313 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Први избор

Да

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне
школе

Да

0

850

„Географија 5”, радна свеска из географије за пети разред
основне школе

Да

0

520

Први избор

Да

Математика
СРП5МАТ01642 Klett Издавачка кућа доо
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„Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе

Да

0

790

„Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред
основне школе

Да

0

620

Први избор

Да

Биологија
СРП5БИО00201 БИГЗ школство доо
Биологија 5, уџбеник

Да

0

800

Биологија 5, радна свеска

Да

0

550

Први избор

Да

Техничко и информатичко образовање
СРП5ТЕХ00851 Klett Издавачка кућа доо
„Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети
разред основне школе

Да

0

780

„Техничко и информатичко образовање 5”, радна свеска за
пети разред основне школе

Да

0

450

„Техничко и информатичко образовање 5”, материјали за
конструкторско моделовање

Да

0

750

Први избор

Да

Енглески језик - први страни језик
СТР5ЕНГ00852 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне
школе, уџбеник

Да

0

850

„Messages 1, енглески језик за пети разред основне школе,
радна свеска и ЦД

Да

0

600

Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР5НЕМ00358 Дата Статус д.о.о.

Други избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Prima 1

Да

0

950

Prima 1, радна свеска

Да

0

550

6. РАЗРЕД
Српски језик
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор
школе

Каталог

СРП6СРП01208

Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да
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Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школе

Да

0

840

„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе

Да

0

620

„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за шести разред
основне школе

Да

0

265

„Радна свеска уз Читанку 6”, српски језик за шести разред
основне школе

Да

0

265

„Наставни листови 6”, уз Граматику српског језика за шести
разред основне школе

Да

0

299

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Музичка култура
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП6МУЗ01319 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне
школе

Да

0

710

Историја
Шифра комплета

Издавачка кућа

СРП6ИСТ01320

Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне
школе

Да

0

850

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Географија
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП6ГЕО01321 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне
школе

Да

0

850
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„Географија 6”, радна свеска из географије за пети разред
основне школе

Да

0

520

Физика
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор
школе

Каталог

СРП6ФИЗ00198

БИГЗ школство доо

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Физика 6, уџбеник

Да

0

800

Физика 6, збирка задатака

Да

0

550

Избор
школе

Каталог

Први избор

Да

Математика
Шифра
комплета

Издавачка кућа

СРП6МАТ01643 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Да

0

790

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести
разред основне школе

Да

0

620

Биологија
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор
школе

Каталог

СРП6БИО00203

БИГЗ школство доо

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Биологија 6, уџбеник

Да

0

800

Биологија 6, радна свеска

Да

0

550

Техничко и информатичко образовање
Шифра комплета

Издавачка кућа

Избор
школе

Каталог

СРП6ТЕХ01147

Klett Издавачка кућа доо

Први избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]
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Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести
разред основне школе

Да

0

780

„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за
шести разред основне школе

Да

0

450

„Техничко и информатичко образовање 6”, материјали за
конструкторско моделовање за шести разред основне школе

Да

0

750

Први избор

Да

Енглески језик - први страни језик
СТР6ЕНГ00853 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе,
уџбеник

Да

0

850

„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе,
радна свеска и ЦД

Да

0

600

Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР6НЕМ00366 Дата Статус д.о.о.

Други избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Prima 2

Да

0

960

Prima 2, радна свеска

Да

0

560

Први избор

Да

7.

РАЗРЕД
Српски језик

СРП7СРП01216 Klett Издавачка кућа доо

„Ризница речи”

Да

0

840

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе

Да

0

620

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми
разред основне школе

Да

0

530

„Наставни листови 7”, уз Граматику српског језика за седми
разред основне школе

Да

0

299

Први избор

Да

Историја
СРП7ИСТ01328 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос
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Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне
школе

Да

0

850

Географија
СРП7ГЕО01329 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Први избор

Да

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне
школе

Да

0

860

„Географија 7”, радна свеска из географије за седми разред
основне школе

Да

0

520

Први избор

Да

Физика
СРП7ФИЗ00199 БИГЗ школство доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Физика 7, уџбеник

Да

0

800

Физика 7, збирка задатака

Да

0

550

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Да

0

790

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми
разред основне школе

Да

0

620

СРП7БИО01115 Привредно друштво Герундијум доо, Београд
(Палилула)

Први избор

Да

Биологија 7, за 7. разред основне школе

Да

0

792

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе

Да

0

495

Први избор

Да

Математика
СРП7МАТ01182

Klett Издавачка кућа доо

Биологија

Хемија
СРП7ХЕМ01190 Klett Издавачка кућа доо
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„Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Да

0

750

„Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за
седми разред основне школе

Да

0

560

Први избор

Да

0

780

СРП7МУЗ01326 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Први избор

Да

Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

0

710

Први избор

Да

Техничко и информатичко образовање
СРП7ТЕХ01191 Klett Издавачка кућа доо

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми
разред основне школе

Да

Музичка култура

Да

Енглески језик - први страни језик
СТР7ЕНГ00854 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе,
уџбеник

Да

0

850

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе
радна свеска и ЦД

Да

0

600

Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР7НЕМ00362 Дата Статус д.о.о.

Други избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Prima 3

Да

0

960

Prima 3, радна свеска

Да

0

560

Први избор

Да

8. РАЗРЕД
Српски језик
СРП8СРП01193 Klett Издавачка кућа доо
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Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе

Да

3

840

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе

Да

3

620

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за
осми разред основне школе

Да

3

530

Музичка култура
СРП8МУЗ01335 Привредно друштво за издавачку делатност Нови
Логос

Први избор

Да

Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

2

710

Први избор

Да

2

850

Да

Историја
СРП8ИСТ00241 БИГЗ школство доо

„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе

Да

Географија
СРП8ГЕО01337 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Први избор

Да

Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

2

860

Први избор

Да

Да

Физика
СРП8ФИЗ01198 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Да

0

690

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за
осми разред основне школе

Да

0

580

Први избор

Да

Математика
СРП8МАТ01199 Klett Издавачка кућа доо

Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Да

3

790

Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред
основне школе

Да

3

620
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Биологија
СРП8БИО01120 Привредно друштво Герундијум доо, Београд
(Палилула)

Први избор

Да

Биологија 8, за 8. разред основне школе

Да

0

748

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе

Да

0

484

Први избор

Да

Хемија
СРП8ХЕМ01201 Klett Издавачка кућа доо

„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Да

0

750

„Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за
осми разред основне школе

Да

0

560

Први избор

Да

0

780

Први избор

Да

Техничко и информатичко образовање
СРП8ТЕХ01202 Klett Издавачка кућа доо

Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми
разред основне школе

Да

Енглески језик - први страни језик
СТР8ЕНГ00855 Klett Издавачка кућа доо

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе,
уџбеник

Да

0

850

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе,
радна свеска и ЦД

Да

0

600

Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР8НЕМ00363 Дата Статус д.о.о.

Други избор

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

Prima 4

Да

0

960

Prima 4, радна свеска

Да

0

560
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Руски језик- за ИО Стапари
5. РАЗРЕД
Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР5РУС00675 ЈП Завод за уџбенике

Изабран

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

ОРБИТА 1 - уџбеник са електронским аудио додатком за
прву годину учења

Да

0

770

ОРБИТА 1 - радна свеска за прву годину учења

Да

0

592.9

6. РАЗРЕД
Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР6РУС00792 ЈП Завод за уџбенике

Изабран

Да

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

ОРБИТА 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за
другу годину учења

Да

0

770

ОРБИТА 2 - радна свеска за другу годину учења

Да

0

592.9

Изабран

Да

7. РАЗРЕД
Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР7РУС00842 ЈП Завод за уџбенике

Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

ОРБИТА 3 - уџбеник са електронским аудио додатком за
трећу годину учења

Да

0

793.1

ОРБИТА 3 - радна свеска за трећу годину учења

Да

0

639.1

8. РАЗРЕД
Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
СТР8РУС00896 ЈП Завод за уџбенике

Назив јединице

Обавезана

Изабран

Да

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]
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Назив јединице

Обавезана

Број за
библиотеку

Цена
[дин.]

ОРБИТА 4 - уџбеник са електронским аудио додатком за
четврту годину учења

Да

0

795.3

ОРБИТА 4 - радна свеска за четврту годину учења

Да

0

686.4

3.2. Одељењска већа – програмски садржаји
Програм одељењског већа I разреда
Руководилац – Зора Стевановић

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА - ПРВИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2016/2017.ГОДИНА
месец

активности/теме

начин
реализације

носиоци
реализациј
е

Анализа наставног плана и програма за први разред и усвајање истог
Упознавање са новим законским документима о начину оцењивања у
првом разреду
Упознавање са наставним средствима и стручном литературом

август

Пробор за рад (учионица, ученички пробор)
Израда распореда часова, плана писмених провера и плана допунске
наставе

дискусија,
анализа,
договор,
израда,

Договор о реализацији угледних часова и предавања - стручно
усавршавање

планирање,

Договор о једнодневном излету или настави у природи

подела
задужења

чланови
ОВ
стручни
сарадници

Израда оперативног плана рада за септембар
Договор у вези отворених врата школе
Договор о садржају првог родитељског састанка (индивидуални
разговори, учешће у акцијама, пројектима Школе и избор члана Савета
родитеља Школе)
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дискусија,
анализа,
договор,
Припрема за реализацију наставе у природи или излета (анкетирање
израда,
ученика)
планирање,

септембар

Избор другог изборног предмета и избор дечје штампе

Реализација изборних, друштвених и културних активности, допунске
наставе и слично
Израда оперативног плана рада за октобар
Стручно усавршавање

Обележавање Дечје недеље и пријем првака у Дечји савез

октобар

Претплата на стручну литературу и часописе
Израда оперативног плана рада за новембар
Организација недеље спорта
Стручно усавршавање
Анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за
побољшање успеха

новембар

Договор о садржају другог родитељског састанка
Израда оперативног плана рада за децембар
Реализација и анализа стручне теме
Извештај о реализацији наставе у природи или излета (ако је
организовано у јесењем периоду)

чланови
ОВ

извештавање,
евидентирање
,
анкетирање
родитеља
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање

чланови
ОВ

планирање
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање
,

чланови
ОВ
стручни
сарадници

планирање

Припреме за прославу Дана школе

децембар

Учешће у прослави Дана школе
Израда оперативног плана рада за јануар

дискусија,
анализа,
договор,
чланови
разговор,
ОВ
израда,
извештавање,
евидентирање,

јануар

планирање
Упознавање са постигнутим успехом и владањем ученика на крају дискусија,
првог полугодишта и предлози мера за побољшање успеха и владања анализа,
и осврт на оставреност образовних стандарда
договор,
разговор,
Припрема и учешће у прослави школске славе - Савиндана
израда,
извештавање,
Израда оперативног плана за фебруар
евидентирање

стручни
сарадници
чланови
ОВ
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Реализација и анализа угледног часа и стручне теме

,

Договор о садржају трећег родитељског састанка

планирање,

фебруар

Припрема плана и организовање посета културним институцијама у
граду
Сарадња са родитељима (индивидуални разговори, учешће у акцијама дискусија,
и пројектима школе )
договор,
израда,
Израда оперативног плана рада за март
планирање,
разговор
Реализација и анализа угледног часа и стручне теме

Израда оперативног плана рада за април
март

Припрема за учешће у недељи спорта
Уџбеници за други разред
Реализација и анализа угледних часова

дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање
,

чланови
ОВ

чланови
ОВ

планирање

април

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и мере за
побољшање успеха и владања и осврт на оствареност образовних
стандарда
Анализа организације отворених врата школе и организација недеље
спорта
Договор о садржају четвртог родитељског састанка
Израда оперативног плана рада за мај

јун

мај

Реализација и анализа стручне теме

дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање
,

дискусија,
разговор,

Упознавање са постигнутим успехом и владањем ученика на крају
извештавање,
другог полугодишта
Анализа рада ОВ и избор руководиоца ОВ за школску 2016/2017.
годину

стручни
сарадници

планирање

разговор,
израда,
Израда оперативног плана рада за јун
анализа,
Реализација и анализа угледног часа
договор,
дискусија,
Припрема за реализацију наставе у природи или излета (ако се извештавање,
организује у пролећном периоду)
евидентирање
, планирање
Реализација и анализа угледног часа

чланови
ОВ

чланови
ОВ

чланови
ОВ стручни
сарадници

евидентирање
, израда,
упознавање
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Анализа стручног усавршавања чланова ОВ

са
препоручени
Договор о изради школског програма рада за други разред школске м садржајима
2017/2018. године
Договор о садржају петог родитељског састанка
Извештај о реализацији наставе у природи или излета (ако је
организовано у пролећном периоду)

Напомена: Стручно усавршавање чланова већа , на нивоу установе/ реализација угледних часова
и стручне теме / приказани су и у плану стручног усавршавања .
Прогрм рада одељењског већа –други разред
Руководилац- Нина Вукић

Октобар

Сарадња са родитељима ( родитељски састанци, индивидуални
разговори, ''отворена врата'' )
Припрема за реализацију наставе у природи или излета (анкетирање
ученика)
Усаглашавање критеријума оцењивања
Договор о обележавању Дечје недеље
Стручна тема: Средина за учење
Израда оперативног плана рада за октобар

Реализација активности у оквиру Дечје недеље
Договор о начину провере стандарда постигнућа ( сј, м, сон )
Организација недеље спорта
Стручна тема: Домаћи задаци у млађим разредима основне школе
Израда оперативног плана рада за новембар

носиоци
реализације

дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање,
подела
задужења
дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање,
извештавањ
е,
евидентирањ
е,
анкетирање
родитеља
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавањ
е,
евидентирањ
е,
планирање

Славица Ристовић

Анализа наставног плана и програма за други разред и усвајање истог
Израда распореда часова и плана писмених провера
Договор о реализацији угледних часова и предавања - стручно
усавршавање
Договор о једнодневном излету или настави у природи
Договор о изради иницијалних тестова
Договор о садржају првог родитељског састанка ( календар, план и
програм, настава у природи, избор за Савет родитеља...)
Израда оперативног плана рада за септембар

начин
реализације

Добрила Тешић

активности/теме

Септембар

месец

Август

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА - ДРУГИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2016/2017.ГОДИНА
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дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање,
планирање,

Марија
Негројевић

Сарадња са родитељима
Стручна тема: Употреба дигиталних филмова у настави
Угледни час: Задаци са две операције, утврђивање; математика
Израда оперативног плана рада за март

дискусија,
договор, израда,
планирање,
разговор

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и мере за
побољшање успеха и владања и осврт на оствареност образовних
стандарда
Договор о садржају четвртог родитељског састанка
Стручна тема: Мултимедијална настава и учење уз примену мапа
ума
Угледни час: Одређивање непознатог чиниоца, обрада;
математика
Израда оперативног плана рада за мај

дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање,
планирање
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање,
планирање

Мирела Лазић
Добрила Тешић

март
април

Припрема за учешће у недељи спорта
Стручна тема: Разумевање прочитаног текста
Угледни час: Народна басна, Лисица и гавран, обрада; српски
језик
Израда оперативног плана рада за април

Биљана
Богдановић
Нина Вукић

Упознавање са постигнутим успехом и владањем ученика на крају
првог полугодишта и
предлози мера за побољшање успеха и
владања и осврт на оставреност образовних стандарда
Припрема и учешће у прослави школске славе – Савиндана
Стручна тема: Развој способности ученика у настави
Израда оперативног плана за фебруар
Договор о садржају трећег родитељског састанка

фебруар

активности/теме

Нина Вукић
Марија
Негројевић

носиоци
реализације

месец

јануар

начин
реализације

Бојана Меденица

Децембар

Учешће у прослави Дана школе
Угледни час: Глаголи, обрада; српски језик
Израда тестова ( провера стандарда постигнућа сј и м )
Стручна тема: ИКТ у комбинованом одељењу
Израда оперативног плана рада за јануар

Бојана Меденица
Невена
Милосављевић

Новембар

Анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за
побољшање успеха
Израда оперативног плана рада за децембар
Стручна тема: Опасности друштвених мрежа за младе
Припреме за прославу Дана школе

дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавањ
е,
евидентирањ
е,
планирање
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавањ
е,
евидентирањ
е,
планирање
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договор,
чланови ОВ
израда,
Упознавање са постигнутим успехом и владањем ученика на крају
презентовање
другог полугодишта
Анализа рада ОВ рада
и избор руководиоца ОВ за школску 2017/2018.

јун

годину
дискусија, чланова ОВ
Анализа стручног усавршавања
Договор о изради анализа,
школског програма рада за трећи разред шк.
рт
2017/2018. године договор,
чланови ОВ
Извештај
о
реализацији
наставе
у
природи
или излета
из математи е и анализа израда,
Угледни час: Тематски
дан
–
Покажи
шта
знаш (квиз знања)
презентовање
Угледни час: Момчило Тешић, Пролећно јутро у шуми, обрада;
рада
српски језик

дискусија,
разговор,
извештавање,
евидентирање,
израда,
упознавање са
препорученим
садржајима

Мирела Лазић
Биљана
Богдановић

мај

мај

разговор,
израда,анализа
договор,
дискусија,
извештавање,
евидентирање,
планирање

Славица Ристовић
Невена Милосављевић

Израда оперативног плана рада за јун
начин
носиоци
Припрема за реализацију наставе у природи или излета
реализације
Договор о садржају петог
родитељскогреализације
састанка
Угледни час: Значај биљака и животиња за човека, утврђивање;
дискусија,
свет око нас
Угледни час: Множење
и дељење, утврђивање; математика
анализа,

теме

дискусија,
анализа,
чланови ОВ
договор,
рил
стручни
израда,
чење из математике
сарадници
презентовање
Напомена: Стручно усавршавање
чланова већа , на нивоу установе/ реализација угледних часова
рада,
и стручне теме / приказани
су у плану стручног усавршавања .
планирање
ика (трећи класификациони
вних стандарда
дискусија,
Програм рада одељењског
већа - III разред
порта
чланови ОВ
Руководилац - Верица анализа,
Гогић
ј
договор,
- Верица Гогић
планирање

ог састанка

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА – III РАЗРЕД
дискусија,
ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ
анализа,
чланови ОВ
договор,
начин
планирање
активности/теме
реализације
Избор руководиоца и израда програма рада одељењског већа
другог полугодишта
Усвајање наставног плана и програма за III разред
дискусија,
Израда распореда часова и избор дечје штампе
ова ОВ
дискусија,
чланови ОВ
анализа,
Договор
о реализацији наставе у природи или излета
а рада за школску
2017/2018.
анализа,
стручни
договор,
Договор о реализацији угледних часова и стручних тема
договор,
сарадници
израда,
Припрема иницијалног тестирања
планирање
планирање
Израда плана писмених провера
рироди или излета
тигнућа сј и ппд )Израда оперативног плана за септембар
- Љиљана Николић
Први родитељски састанак (индивидуални разговори, учешће у
акцијама, пројектима Школе и избор члана Савета родитеља дискусија,
анализа,
Школе,Правилник о оцењивању)
договор,
Анализа резултата иницијалног тестирања
израда,
Израда оперативног плана рада за октобар
планирање,
Стручно усавршавање: Угледни час –Верица Гогић
презентова
ње рада
Стручна тема и угледни час- Гордана Никовић
септембар

август

ња
н
рироди или излета
Љиљанамесец
Николић

носиоци
реализац.
чланови
ОВ
стручни
сарадниц
и

чланови
ОВ
чланови
стручног
већа
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октобар
новембар
децембар

Анализа активности остварених у току Дечје недеље
Организација и реализација недеље спорта
Израда оперативног плана рада за новембар
Стручно усаврашавање –Угледни час- Гордана Бућић
Угледни час- Нада Радојичић

дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање

Анализа владања и успеха ученика
(први класификациони период)
Други родитељски састанак
Израда оперативног плана рада за децембар
Договор у вези припреме ученика за такмичење из математике
Стручна тема –Гордана Бућић

дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање

Усаглашавање критеријума оцењивања
Прослава Дана школе
Израда оперативног плана рада за јануар
Израда тестова ( провера стандарда постигнућа сј и м )

Струно усавршавање-стручна тема- Нада Радојичић

месец

активности/теме

дискусија,
анализа,
договор,
израда

чланови
ОВ
чланови
стручног
већа
чланови
ОВ
чланови
стручног
већа
чланови
ОВ
чланови
стручног
већа

начин
носиоци
реализације реализац.

Припрема за прославу Савиндана
јануар

Договор о учешћу на такмичењу из математике
Израда оперативног плана за фебруар
Утврђивање упеха на крају првог полугодишта
Родитељски састанак

дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање

чланови
ОВ

дискусија,
анализа,
договор,
чланови
Израда оперативног плана за март
израда,
ОВ
Организација школског такмичења из математике и анализа планирање,
постигнутих резултата
презентова
ње рада

март

фебруар

Сарадња са родитељима

Планирање родитељког састанка
Израда оперативног плана рада за април
Даља припрема за Општинско такмичење из математике

дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање

чланови
ОВ
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април

Анализа владања и успеха ученика-трећи класификциони
период; осврт на оствареност образовних стандарда
Организација и реализациј нееље спорта
Израда оперативног плана за мај
Тручно усавршавање –стручна тема. Верица Гогић
Договор о садржају четвртог родитељског састанка

дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање

Предлог мера за побољшање успеха
Усаглашавање критеријума оцењивања
Мај/

Израда оперативног плана за јун
Припрема за реализацију наставе у природи или излета

чланови
ОВ
чланови
стручног
већа

дискусија,
анализа,
договор,
израда

чланови
ОВ
чланови
стручног
већа

дискусија,
анализа,
договор,
израда

чланови
ОВ
чланови
стручног
већа

јун

Стручно усавршавање- стручна тема Љиљана Николић
Утврђивање успеха ученика на крају наставне године
Анализа рада Оељењског већа
Анализа стручног усавршавања чланова Одељењког већа
Договор о израдио годишег програма рада за школску 2017/18.
Родитељски састанак
Извештај о реализованој настави у природи или излета
Израда тестова /провера стандарда постигнућа сј и ппд/
Стручно усавршавање –угледни час- Љиљана Николић

Напомена: Стручно усавршавање чланова већа , на нивоу установе/ реализација угледних часова
и стручне теме / приказани су у плану стручног усавршавања .
Програм рада одељењског већа IV разреда
Руководилац већа - Милица Николић

АВГУСТ

време

ТЕМЕ / АКТИВНОСТИ
Избор руководиоца и израда плана за текућу
школску годину
Израда распореда часова
Договор о реализацији угледних часова и предавањастручно усавршавање
Договор о једнодневном излету или настави у
природи
Израда оперативног плана рада за септембар
Договор у вези отворених врата школе
Припрему иницијалног испитивања
Избор другог изборног предмета
Избор дечје штампе
Израда плана писмених провера
Договор о рализацији часова преметне наставе и
упознавања ученика са предметним наставницимаорганизација, распоред

начин
реализације

носиоци
реализације

планирање,договор,
израда
дискусија, договор,
подела задужења
дискусија, договор
чланови
одељењског
већа
планирање,договор,
израда
израда, договор
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Договор о садржају првог родитељског састанка
Стручно усавршавање

СЕПТЕМБАР

Припрема за реализацију наставе у природи или
излета
Довор о реализацији часова наставника предметне
наставе
Израда оперативног плана рада за октобар
Анализа резултата иницијалног испитавања

НОВЕМБАР

ОКТОБАР

Анализа активности остварених у току Дечје недеље
Организација и реализација недеље спорта
Израда оперативног плана рада за новембар
Стручно усавршавање

ДЕЦЕМБАР

договор, анкетирање
родитеља,анализа

Договор
планирање,
израда
Дискусија

договор,

разговор,
извештавање,
евидентирање
планирање, договор,
израда
анализа , дискусија
разговор, дискусија,

Израда оперативног плана рада за децембар
Стручна тема/ релизација и анализа/
Анализа
успеха
и
владања
на
крају
1.класификационог периода и мере за побољшање
Стручно усавршавање

планирање, договор,
израда
дискусија, анализа

Усаглашавање критеријума оцењивања – осврт на
оставреност образовних стандарда

дискусија, договор,
заједничко
припремање тестова

Учешће у прослави Дана школе

договор

Осврт на стручно усавршавање – реализација
Стручно усавршавњее
Утврђивање успеха и владања ученика на крају 1.
полугодишта и предлози мера за побољшање успеха
и владања

ЈАНУАР

дискусија

Договор о садржају другог родитељског састанка

Израда оперативног плана рада за јануар

Учешће у прослави школске славе – Савиндана
Договор о учешћу на такмичењу из математике,
додатна настава
Договор о садржају родитељског састанка
Израда оперативног плана рада за фебруар
Стручно усавршавање

Израда оперативног плана рада за март
ФЕБРУАР

договор, планирање

Сарадња са родитељима
(индивидуални разговори, учешће у акцијама и
пројектима школе )

планирање, договор,
израда
дискусија, анализа
дискусија, договор,
извештавање,
евидентирање

чланови
одељењског
већа
Чланови
већа,
предметни
наставници
чланови
одељењског
већа

чланови
одељењског
већа

чланови
одељењског
већа,
стр.педаг.
служба

чланови
одељењског
већа

чланови
одељењског
већа,
педагпсих.
служба

договор
дискусија, договор,
прикупљање
потребне литературе
планирање, договор,
израда
договор ,анализа
планирање,
договор,
израда
дискусија,
договор, разговор

чланови
одељењског
већа

чланови
одељењског
већа
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МАРТ
АПРИЛ

Осврт на такмичења, организација и припрема
ученика

Реализација, анализа,

Израда оперативног плана рада за април

планирање,
израда

Припрема за учешће у недељи спорта

разговор, дискусија

Уџбеници за први разред – избор и предлог
Стручно усавршавање
Анализа успеха и владања на 3. класификационом
периоду и предлози мера за побољшање успеха и
владања
Договор о садржају родитељског састанка
Израда оперативног плана рада за мај
Анализа и организација отворених врата школе
Организација и реализација недеље спорта
Стручно усавршавање
Анализа успешности сарадње са родитељима –
припрема за прелазак са разредне на предметну
наставу
Тестирање ученика на крају 4 . разреда – национални
ниво

МАЈ

Усаглашавање критеријума оцењивања
Израда оперативног плана рада за јун
Стручно усавршавање

ЈУН

Израда школског програма за 1.разред
Анализа рада стручног већа
Припрема ученика за прелазак са разредне на
предметну наставу
Утврђивање успеха и владања ученика на крају
школске године
Анализа стручног усавршавања чланова већа
Анализа реализованих часова предметне наставе
Анализа постигнутих резултата ученика на
такмичењима
Договор о садржају родитељског састанка
Извештај о реализованој настави у природи или
излету
Стручно усавршавање

договор,

разговор, дискусија,
извештавање,
евидентирање

чланови
одељењског
већа
чланови
одељењског
већа
чланови
одељењског
већа,
стр.педаг.
служба

Извештавање,
анализа,дискусија
планирање, договор,
израда
релизациј и анализа
часова

чланови
одељењског
већа

разговор, дискусија

чланови
одељењског
већа

разговор, дискусија,
анализа, реализација
разговор, дискусија,
заједничко
припремање тестова
планирање, договор,
израда
реализациј и анализа
упознавање
са
препорученим
садржајима,
планирање, договор,
израда
разговор, дискусија,
извештавање,
евидентирање

разговор, дискусија,
извештавање,
евидентирање

чланови
одељењског
већа

чланови
одељењског
већа

чланови
одељењског
већа,
стр.педаг.
служба

Напомена: Стручно усавршавање чланова већа , на нивоу установе/ реализација угледних часова
и стручне теме / приказани су у плану стручног усавршавања .
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Програм одељењског већа- други циклус / од петог до осмог разреда/
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.Одељењско веће ради у
седницима.Одлуке одељењског већа доносе се већином гласова укупног броја чланова.
Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа, седница се
одлаже и заказује нова, најкасније у року од три дана.
План рада дат је као јединствен за предметну наставу:
Време
реализације
Августсептембар

Активности/теме

октобар

размена информација о ученицима одређеног одељења –
школски успех и предузете васпитне мере
прдлози за избор ученика за допунску, односно додатну
наставу
размена искустава о посећеним семинарима- примери добре
праксе
Пружање додатне подршке ученицима –по потреби, након
процене и током школске године
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог
периода
Васпитно – дисциплинске мере – предлози и изрицање
Реалиазција планираних наставних и ваннаставних садржаја
Припрема ученика за такмичење

новембар

Непосредна организација образовно- васпитног рада у
школској 2016/17.години( задужења наставника, предлози за
распоред часова, упознавање нових чланова одељењског
већа са специфичностима одељења и сл.)
-стручно усавршавање чланова одељењског већа
-предлози релација и времена реализације екскурзија
-ваннаставене активности – опредељење ученика
-Школски програм – корекције и допуне
План писмених провера,иницијални тестови
План отворених врата за родитеље
Израда распореда индивидуалних разговора са родитељима
Школски развојни план- план и реализација
Родитељски састанак
Пружање додатне подршке ученицима – опсервација ,
предлози
Тестирања ученика на националном нивоу – организција,
анализа , предлози за побољшање

децембар

Реализација планираних активности
Стручно усавршавање наставника

јануар

Утврђивање успеха на крају првог полугодишта
Реалиазција планираних наставних и ваннаставних садржаја
Припрема ученика за такмичење

фебруар

март

Учешће на школским такмичењима
Реализација допунске наставе
Израда плана писмених провера - друго полугодиште
Васпитно – дисциплинске мере – предлози и изрицање
Васпитно – дисциплинске мере – предлози и изрицање
оцена на основу понашања ученика
Стручно усавршавање наставника

Начин
реализације:
Дискусија,
презентовање

Носиоци
реализације
Чланови
одељењског
већа

Чланови
одељењског
већа
Дискусија,
презентовање

Дискусија,
презентовање

Дискусија,
презентовање

Дискусија,
презентовање

Дискусија,
презентовање

Дискусија,

Чланови
одељењског
већа

Чланови
одељењског
већа

Чланови
одељењског
већа,
Чланови
одељењског
већа,

Чланови
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Избор одобрених уџбеника за наредну школску годину

презентовање

април
Реалиазција редовне настваве и ваннаставних садржаја
Постигнути резултати на такмичењима
Реализација екскурзије
Васпитно – дисциплинске мере – предлози и изрицање

Мајавгуст

јун-

Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог
периода
Утврђивање
успеха ученика на крају четвртог
класификационог периода
Похвале и награде ученика
Изузетно – одељењско веће 8. разреда:Предлози за носиоце
Вукове
дипломе,
посебних
диплома
и
ђака
генерације,организација завршног испита за ученике осмог
разреда
( одељењско веће осмог разреда)
План реализација поправних испита ( одељењско веће осмог
разреда)
Васпитно – дисциплинске мере – предлози и изрицање
Реализација редовне наставе и ваннаставних садржаја
Постигнути резултати на такмичењима
Остала питања од значаја
Програм и реализација екскурзије
- Припремна настава и поправни испити
-Пробни завршни испити-организација
- Организација завршног испита-8. разред


одељењског
већа,
Чланови
одељењског
већа,

Дискусија,
презентовање

Чланови
одељењског
већа,
Дискусија,
презентовање

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:

Увидом у записнике Одељенског већа, а носиоци праћења су чланови и стручни сарадници
О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима
образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.

3.3. Програми стручних већа за области предмета

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
ШКОЛСКА 2016/2017.год.
Веће природних наука чине:
1. Иван Жунић, наставник физике
2. Весна Димитријевић, наставник физике
3. Светлана Буквић, наставник хемије
4. Милка Удовичић, наставник хемије
5. Стевка Жунић, наставник географије
6. Госпава Топаловић, наставник географије
7. Горан Максимовић, наставник географије
8. Верица Зекавичић, наставник биологије
9. Јасна Радосављевић, наставник биологије
10. Бранка Кремић, наставник биологије
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Председник Стручног већа за школску 2016/2017. год. је Бранка Кремић, наставник биологије
У оквиру већа природних наука планиране су две секције:
-Стевка Жунић - хортихултура
- Еколошка секција, руководилац Јасна Радосављевић

ОКТОБАР

СЕПТЕМБАР

АВГУСТ

Време
реализације

Активности/теме
Анализа рада стручног већа и
предлози за наредну школску
годину;
Подела часова по одељењима и
остала задужења наставника;
Избор руководиоца стручног већа;
Израда и усвајање плана рада стручног
већа;
Именовање руководилаца секција;
Стручно усавршавање ( договор око
израде личног плана стручног
усавршавања, реализације угледних
часова , стручних тема и
акредитованих семинара);
Договор о реализацији иницијалних
тестова;
Договор о времену одржавања
састанака;
Разно
Организовање допунске и додатне
наставе;
Припрема и договор о реализацији
часова у 4. разреду;
Планирање и корелација садржаја
рада
у оквиру редовне наставе, секција;
Усаглашавање планова секција;
Анализа уџбеника, приручника и
друге
потребне литературе за ученике и
наставнике;
Анализа постигнутих резултата на
иницијалним тестовима;
Разно
Осавремењивање наставе,
иновације у
настави природних наука;
Израда приручних наставних
средстава и набавка нових;
Стручно усавршавање – семинари;
Стручна тема: Кооперативно учење
Разно

Начин реализације
Договор о
реализацији наставе,
анализа,
дискусија

Носиоци
реализације
Чланови стручног
већа природних
наука

Разговор, дискусија,
анализа,излагање,
презентација

Чланови стручног
већа природних
наука

Разговор, дискусија,
договор, анализа

Чланови стручног
већа природних
наука
Верица Зекавичић

57

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ

Анализа успеха ученика и предлози
мера за побољшање успеха на крају
првог класификационог периода;
Стручна тема: Утицај
радиоактивног зрачења на живи
свет;
Угледни час: Јапан, утврђивање
Угледни час: Реке Србије и
Црноморског слива
Разно
Анлиза часова реализованих у
4.разреду;
Фестивал науке;
Стручна тема: Миграције
Презентација семинара;
Уг Угледни час: Чуло слуха и
равнотеже
Разно
Анализа успеха ученика и предлог
мера за побољшање успеха, анализа
реализације часова допунске и
додатне наставе
Разматрање календара школских
такмичења
Реализација школских такмичења
по предметима
Израда плана припремне наставе за
полагање завршног испита
Избор уџбеника за следећу годину;
Угледни час: Дисекција рибе,
вежба, шести разред
Стручна тема: Географска карта
Разно
Анализа успеха ученика и предлог
мера за побољшање успеха на крају
другог класификационог периода ;
Анализа успеха ученика после
одржаних такмичења;
Отворена врата школе организација;
Стручна тема: Живот и дело Јована
Цвијића
Угледни час: Густина тела,
одређивање густине чврстих тела
Угледни час: Алкохоли, осми
разред
Угледни час: Савезна Република
Немачка, шести разред
Разно

Разговор, дискусија,
анализа, излагање и
презентација

Чланови стручног
већа природних
наука
Весна
Димитријевић,
Госпава Топаловић
Горан Максимовић

Разговор, дискусија,
Чланови већа
анализа, презентација природних наука
Стевка Жунић
Верица Зекавичић

Разговор, дискусија,
анализа

Чланови већа
природних наука

Разговор, излагање,
дискусија, анализа

Чланови већа
природних наука
Госпава Топаловић
Бранка Кремић

Разговор, излагање,
презентација,
дискусија, анализа

Чланови већа
природних наука
Горан Максимовић
Весна
Димитријевић
Милка Удовичић
Стевка Жунић
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АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

Анализа успеха ученика и предлог
мера за побољшање успеха на крају
трећег класификационог периода ;
Анализа акредитованих семинара;
Стручна тема: Презентација
приручника Корак напред у
сарадњи школе и родитеља, водич
за одељењске старешине
Угледни час: Мерење запремине
тела неправилног облика помоћу
мензуре, шести разред, вежба
Сређивање школског простора –
акција;
Разно
Стручна тема:Утицај физике на
друге природне науке
Стручна тема: Загађивање и заштита
воде и ваздуха
Стручна тема: Загађивање и заштита
земљишта
Реализација наставног плана и
програма;
Реализација наставе за полагање
завршног испита;
Предлози за стручно усавршавање –
семинари за наредну школску
годину;
Разно
Стручна тема: Стрес у школи,
превазилажење промена
Угледни час: Гљиве, нису биљке,
нису животиње. Разноврсност гљива,
обрада, пети разред
Анализа постигнућа ученика на крају
школске године ( анализа тестова по
стандардима и анализа завршног
испита);
Избор руководиоца већа за наредну
школску годину;
Разно

Разговор, излагање,
дискусија, анализа

Чланови већа
природних наука
Бранка Кремић
Иван Жунић

Разговор, излагање,
презентација,
дискусија, анализа

Чланови већа
природних наука
Иван Жунић
Светлана Буквић
Милка Удовичић

Разговор, излагање,
дискусија, анализа

Чланови већа
природних наука
Јасна
Радосављевић

Напомена: Стручно усавршавање чланова већа , на нивоу установе/ реализација угледних часова
и стручне теме / приказани су и у плану стручног усавршавања .
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Стручно веће друштвених наука
Руководилац стручног већа Миломир Максимовић

Време
реализ
ације

Активности/теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Анализа рада стручног већа и предлози за
наредну школску годину

Август

Подела часова по одељењима и
остала задужења наставника;

Договор о
реализацији
наставе,

Избор руководиоца;

анализа,

Усвајање плана рада стручног већа;

дискусија

Чланови стручног
већа друштвених
наука

Стручно усавршавање;
Именовање руководилаца секција;
Договор о времену одржавања састанака;
Организовање допунске и додатне наставе;

Септембар

Припрема и договор о реализацији часова
у 4.разреду;
Планирање и корелација садржаја рада у
оквиру редовне наставе, секција;

Чланови стручног
већа друштвених
наука

Усаглашавање планова секција;
Анализа уџбеника, приручника и друге
потребне литературе за ученике и
наставнике;

Разговор,
дискусија,
анализа

Анализа постигнутих резултата на
иницијалним тестовима;
Друге теме од значаја
Стручно усавршавање
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Октобар

Осавремењивање наставе, иновације у
настави друштвених наука;
Стручно усавршавање – семинари у

Децембар

Новембар

РЦУ и на нивоу установе

Анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја;
Стручно усавршавање

Разговор,
дискусија,
анализа,
излагање и
презентација

Посета историјском архиву,
Јокановића кући и музеју
Припрема ученика за полагање завршног
испита –припремна настава

Стручно усавршавање
Јануар

Разговор,
дискусија,
договор, анализа

Анализа постигнутих резултата на крају
првог полугодишта
Оствареност образовних стандарда

Разговор,
дискусија,
анализа,

Излагање и
презентација,

Чланови стручног
већа друштвених
наука

Чланови стручног
већа друштвених
наука

Чланови већа
друштвених наука

Чланови већа
друштвених
наука

Разговор,
дискусија,
анализа

Стручно усавршавање
Фебруар

Организација школских такмичења
Разговор,
излагање,
дискусија,
анализа

Чланови већа
друштвених
наука
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Март

Анализа успеха ученика после одржаних
такмичења;
Отворена врата школе - организација;
Стручно усавршавање

Разговор,
излагање,
презентација,
дискусија,
анализа

Април

Анализа акредитованих семинара;
Анализа успеха ученика и предлог мера за
побољшање успеха на крају трећег
класификационог периода ;

Реализација редовне наставе и
ваннаставних садржаја

Чланови већа
друштвених наука

Разговор,
излагање,

Чланови већа
друштвених наука

дискусија,
анализа,презент
ација

Стручно усавршавање

Стручна тема:

Мај

Реализација наставног плана и програма;
Реализација наставе за полагање завршног
испита;
Анализа успеха на такмичењима;
Предлози за стручно усавршавање –
семинари за наредну школску годину

Разговор,
излагање,
презентација,
дискусија,
анализа,презент
ација

Чланови већа
друштвених наука
наука

Јун

Стручно усавршавање

Анализа постигнућа ученика на крају
школске године ( анализа тестова по
стандардима и анализа завршног испита);
Избор руководиоца већа за наредну
школску годину

Разговор,
излагање,
дискусија,
анализа

Чланови већа
друштвених
наука
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Стручно веће језика, књижевности и комуникација
Председник стручног већа Ивана Јовичић

април

март

јануар

децембар

новембар

октобар

септембар

август

Време
реализације

Активности/теме

Начин
Носиоци
реализације реализације

-Анализа рада Стручног већа у претходној школској години.
-Избор руководиоца Стручног већа.
-Израда и усвајање годишњег плана Стручног већа за
школску годину 2016/17.
-Подела задужења.
-Стручно усавршавање.
-Подела часова.
-Планирање образовно-васпитног рада у новој школској
години.
-Усаглашавање критеријума оцењивања.
-Договор о иницијалним тестовима.
-Планирање истих контролних и писмених задатака.
-Израда плана секција и договор о раду секција.
-Анализа иницијалних тестова.
-Договор око организовања допунске и додатне наставе.
-Отворена врата школе.
-Разговор о резултатима првих писмених тестирања.
-Сајам књига.
-Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја и мере
побољшања успеха.
-Европски дан језика.
-Координација наставе сродних предмета
-Договор о наставним јединицама и времену извођења часова
у разредној настави.
-Анализа редовне наставе и ваннаставних садржаја.
-Примена иновација у наставном процесу.
-Разговор о побољшању сарадње на нивоу стручног већа
(размена искустава, посета часовима, и слично).

Договор,
израда,
анализа,
планирање

Сви чланови
Стручног
већа

Договор,
дискусија,
усклађивање,
планирање

Сви чланови
Стручног
већа

Анализа,
договор,
дискусија

Сви чланови
Стручног
већа

Дискусија,
договор,
планирање

Сви чланови
Стручног
већа

-Дан школе.
-Анализа успеха ученика на крају првог полугођа и мере
побољшања.
-Анализа остварености плана струшног усавршавања у
првом полугођу.

Договор,
планирање,
анализа

Сви чланови
Стручног
већа

-Планирање и договарање рада у другом полугођу.
-Школска слава Свети Сава.
-Такмичења.
-Припремна настава за ученике 8. разреда.
-Додатна настава за ученике који учествују на такмичењу из
српског језика.
-Припрема за рецитаторе
-Анализа постигнутих резултата на општинским
такмичењима.
-Припрема ученика за више нивое такмичења кроз појачан
додатни рад.
-Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја и мере
побољшања.
-Међународни дан књиге за децу.
-Светски дан поезије.
-Светски дан књиге.
-Разговор о наставним средствима за следећу школску
годину (уџбеници, радне свеске, контролни задаци).

Планирање,
договор

Сви чланови
Стручног
већа

Анализа,
планирање

Сви чланови
Стручног
већа

Дискусија,
анализа,
договор

Сви чланови
Стручног
већа
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мај
јун
током целе
године

-Провера остварености стандарда – анализа.
-Анализа успеха на такмичењима.
-Упоредна анализа искустава са припремне наставе.
-Анализа истих контролних задатака.
-Анализа реализације додатне и допунске наставе.
-Анализа остварености плана стручног усавршавања и
предлози за идућу годину (семинари, теме...)
-Анализа остварености наставног плана и програма

Анализа,
дискусија,
договор

Сви чланови
Стручног
већа

Дискусија,
анализа

Сви чланови
Стручног
већа

-Угледни часови
-Стручне теме
-Књижевне вечери
-Активности везане за библиотеку
-Решавање актуелних проблема.

Дискусија,
анализа,
презентација,
договор,
планирање

Сви чланови
Стручног
већа

Стручно веће уметности и вештина
Председник стручног већа Никола Мићевић
Време
реализације
-јун
-август

-октобар

-новембар

-март

Активности/теме
-анализа рада Стручног већа
-избор председника стручног већа
-припремање основа плана рада и
утврђивање распореда остваривања
наставних целина и јединица и
усаглашавање наставних јединица и
садржаја
-избор уџбеника за наредну школску
годину
-допуна и коракција школског програма
-стручно усавршавање
-отворена врата школе
-предлози у вези организације недеље
спорта
-анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода и мере
побољшања
-организација недеље спорта
-припрема ученика за такмичење и
активности везане за обележавање дана
школе
-активности везане за обележавање дана
Светог Саве
-анализа планираног стручног усавршавања
-реализација редовне наставе и
ваннаставних садржаја
-договор
-анализа реализованих културних и
спортских активности на нивоу школе,
локалном и републичком нивоу

Начин
реализације
-дискусија на
нивоу већа

Носиоци
реализације
-наставници,
чланови већа

-анализа,
дискусија на
нивоу већа

-наставници,

-дискусија на

-наставници,

нивоу већа

чланови већа

-дискусија

-наставници,
учитељи,
директор,
стручни

чланови већа
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сарадници
-мај

-избор неопходних наставних средстава за

-дискусија на

-наставници,

наредну школску годину

нивоу већа,
чланови већа
реализација и
анализа
Праћење реализације се остварује увидом у записнике. Носиоци праћења су чланови већа и
председник

Стручно веће математике, техничког и информатичког образовања
Председник стручног већа Александар Милосављевић
Време
реализације

Активности/теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

-септембар

-избор новог председника стручног већа
-израда годишњег програма рада стручног већа
-израда плана и програма рада допунске, додатне и
секције из математике, информатике и техничког и
инф. образовања
-израда иницијалних тестова
-сарадња на састављању писмених задатака
-усклађивање критеријума оцењивања са
образовним стандардима издатим од стране
минисарства просвете

-дискусија на
нивоу већа

-наставници –
чланови већа

-октобар

-разматрање потребе за пружањем додатне подршке
-анализа резултата иницијалних тестирања
-допунска настава, додатна настава и секције
-рад са обдареним ученицима- додатна настава и
слободне активности

-дискусија на
нивоу већа

-наставници –
чланови већа

презентација,
дискусија,
анализа

-наставници –
чланови већа

-новембар

-анализа успеха ученика на крају
квалификационог периода и мере побољшања
-припрема за такмичење
-реализација изборног предмета

првог

-децембар

-праћење напредовање ученика
-припрема ученика за такмичење
-мере за осавремењавање наставе
-корелација између математике, техничког и
информатике
-методе, средства и облици рада
-анализа ИОП-а на нивоу стручног већа

-дискусија на
нивоу већа

-наставници –
чланови већа

-јануар

- припрема школског такмичења

-дискусија на

-наставници –
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-учешће на семинарима
-извештај учесника о раду на семинарима.

нивоу већа

чланови већа

- анализа успеха ученика на крају другог
квалификационог периода и мере побољшања
- извештај са такмичења
-припрема за општинско такмичење
-извештај са семинара, презентовање стеченог знања
-анализа остварених облика усавршавања и договор о
примени у настави и презентовању другим колегама

-реализација,
дискусија

-наставници –
чланови већа

-анализа рада – извођење додатне и допунске наставе
-извештај о реализованим такмичењима
-одабир уџбеника за наредну школску годину
-организација припремне наставе за ученике осмог
разреда

-дискусија на
нивоу већа

-наставници –
чланови већа

-јун

-анализа одржаних и посећених угледних часова
-анализа стручног усавршавања на нивоу већа
-анализа завршног испита
-анализа постигнућа ученика који су радили по ИОПу
-анализа рада стручног већа у школској 2016/ 2017.

-дискусија на
нивоу већа

-наставници –
чланови већа

-мај
-јун
-август

-извештај о раду стручног већа у школској 2016/2017.
год.
-припремна настава
-полагање поправних испита
-подела одељења.
-израда оперативних планова за предстојећу школску
годину. Подела задужења.

-дискусија на
нивоу већа

-наставници –
чланови већа

-фебруар

-април

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:
-увид и записник са састанка већа, извештај на седницама педагошког колегијума

Стручно веће учитеља и васпитача
Председник стручног већа – Милуника Полић

Време
реализације
августсептембар

Активности/теме
-непосредна организација образовно- васпитног
рада у школској 2016/17.години (задужења)
-избор 2 представника за Црвени крст,Дечији
савез
-припрема приредбе за предшколце и прваке
-ментори за 2016/2017.
-набавка наставних средстава и опремање

Начин
реализације:
Дискусија

Носиоци
реализације
Чланови
Стручног
већа,директор,
стручни
сарадници
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учионица
-стручно усавршавање чланова већа
Октобар

Новембар

Јануар

Април

Учитељско друштво- активности за текућу
школску годину
-размена искустава о посећеним семинарима
-организација недеље спорта
-оствaрени
резултати
на
иницијалним
тестирањима
-Стручне тема:Описно оцењивање у првом
разреду-Мирела Лазић
-учешће и реализција друштвених, културних и
др. активности
-мислиша
-рекреативна,резултати анкетирања родитеља
-реализација
планираних
наставних
и
ваннаставних садржаја (учешће на школским
такмичењима,конкурсима,спортским
такмичењима)
-стручне теме
-превентивне активности у циљу спречавања
међувршњачког насиља(безбедност ученика)
-стручно усавршавање наставника,
презентовање стечених знања са семинара
-реализација редовне наставе и ваннаставних
садржаја
-постигнути резултати на такмичењима

Дискусија,
презентовање

Чланови
Стручног
већа,

Дискусија,
презентовање

Чланови о
Стручног
већа,

Дискусија,
презентовање

Дискусија,
презентовање

Јун
-анализа рада Стручног већа
-предлог за руководица за наредну школску
годину
-остала питања од значаја


Чланови
Стручног
већа

Чланови
стручног већа

Чланови
стручног већа
Дискусија,
презентовање

Начини праћења реализације програма Стручног већа учитеља и
васпитача и носиоци праћења:

Увидом у записнике Одељенског већа и Стручног већа, присуством појединим седницама, по
потреби
Носиоци: директор школе, стручни сарадници

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно.
Евиденција о раду већа садржи: Датум рада, име и презиме одсутних маставника, клаузула да ли
је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се
предузимају. О раду свих стручних органа се води евиденција на изложени начин.
Напомена: План стручног усавршавања учитеља и васпитача на нивоу школе , саставни је део
Годишњег плана рада школе као Евиденција о стручном усавршавању реализатора у разредној
настави, на нивоу школе, биће саставни део записника
Одељењских већа , а записници
Стручних већа садржаће податке за реализаторе предметне наставе.
3.3. Стручни активи
План рада Стручног актива за развој школског програма за школску 2016/2017.годину
Стручни актив за развој школског програма у школској 2016/2017. години чине следећи чланови:
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1.Латинка Паљак, наставник разредне наставе- матична школа
2.Гордана Никовић, наставник разредне наставе- матична школа
3.Александар Лојаница, наставник разредне наставе ИО Качер
4.Бранко Мићовић, професор математике – матична школа
5.Стевка Жунић, професор географије – матична школа
6.Никола Бацетић, професор историје- директор
7.Слободан Алексић, професор географије – помоћник директора
8.Весна Ешпек Дебељевић, стручни сарадник- председник
Током школске 2016/2016. године планиране су следеће активности:
Време
реализације

Активности /теме

Начин реализације

Носиоци
реализације

септембар

-Избор председника актива
-Усвајање извештаја рада Актива у
школској 2015/2016.г.
-Усвајање плана рада актива u
школској 2016/2017. години и
динамика рада са задужењима
-Усвајање ИОП-а / додатака
Школском програму /
-Анализа резултата самовредновња
школске 2016/2017. године
-Анализа резултата завршног
испита у школској 2016/2017.г.

предлози,дискусија
дискусија
дискусија
дискусија

чланови
педагог
чланови
чланови

презентовање и
дискусија
презентовање и
дискусија
усвајање извештаја

педагог

-Анализа резултата иницијалних
тестирања организованих од МП у
септембру 2016. г.
-Анализа изборних предмета, рада
секција и предлози за унапређење
рада
-Анализа и предлози за унапређење
тематске наставе и хоризонталне и
вертикалне корелације градива по
предметима
-Анализа учешћа школе у
пројектима и предлози активности
за побољшање услова рада

дискусија

-Анализа реализације школског
програма у првом полугодишту- у
области наставе / тематска настава /
и срадње са институцијама
-Анализа рада секција и слободних
активности у првом полугодишти и
рад са ученицима са којима се ради
ИОП и индивидулизација
-Рад ментора и приправника
-Анализа резултата на
такмичењима
-Анализа постигнућа на другим
пробним тестирањима / ако их буде

новембар

јануарфебруар

април

директор
Бранко Мићовић,
Стевка Жунић,
педагог
Бранко,Стевка и
педагог

дискусија

Слободан Алексић и
педагог

дискусија

Латинка Паљак и
Стевка Жунић

дискусија

директор, помоћник
директора и педагог

дискусија

директро, остали
чланови

дискусија

помоћник директора
и педагог

анализа извештаја
дискусија

директор и педагог
помоћник директора
и педагог

дискусија
директор и
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јун-јул

август

/ и реализације припремне наставе
за завршни испит
-Реализација допунске и додатне
наставе и часови предметне наставе
у 4. разреду
-Анализа реализације
самовредновања и ШРП
-Анализа реализације стручног
усавршавања ван установе
-Анализа реализације програма
превенције насиља
-Анализа реализације ИОП-а и
индивидуализације
-Анализа оставрености стандарда
на крају првог циклуса / подаци са
завршних тестова 4. разреда из
српског језика, математике,
природе и друштва и енглеског
језика /
Анализа остварености школског
програма и оставреност стандарда
на крају другог циклуса

дискусија

помоћник

дискусија

директор, помоћник
и педагог

дискусија

директор, педагог

анализа

педагог

анализа, дискусија

директор

дискусија

педагог

дискусија

Латинка Паљак и
Гордана Никовић

дискусија

директор, помоћник
и педагог

План рада Актива за развојно планирање
Актив за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање чине за период од 2013.до 2018.године :

1. Никола Бацетић, директор школе
2. Катарина Карановић, стручни сарадник
3. Верица Гогић, професор разредне наставе
4. Ивана Јовичић, профеор енглеског језика
5. Госпава Топаловић,професор географије
6. Вера Пековић, професор разредне наставе
7. Бојана Меденица професор разредне наставе
8. Милица Зекавичић, професор разредне наставе
9. Бранка Кнежевић, представник васпитача припремних предшколских група
10. , представник Савета родитеља
11. ,представник Школског одбора
12. , представник ученика

Време
реализације
Август

Активности/теме
Анализа остварености у претходној школској
години

Начин
реализације:
Дискусија
Презентовање

Израда акционог
2016/17.годину

дискусија

плана

за

Носиоци
реализације
Председник и
чланови

школску
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Октобар

Јануар

Април

Разно
Усклађеност ШРП-а са Годишњим планом рада и
Школским програмом
Праћење остварености планираних активности
Тешкоће у реализацији, предлози за превазилажење
и проширивање планираних активности
Разматрање корекције у складу са резултатима
екстерног вредновања и самовредновања
Разно
Праћење остварености планираних активности
Предлози за корекцију пкланираних садржаја
Разно
Праћење остварености планираних активности

Дискусија
презентовање

Председник и
чланови

Дискусија
презентовање

Председник и
чланови

Дискусија
презентовање

Председник и
чланови

Разно
Предлози за наредну школску годину
Дискусија
Председник и
Израда извештаја о реализованим активностима
презентовање
чланови
Разно
 Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:
Праћење реализације програма оствариће се увидом у записнике Наставничког већа. Могућа је
корекција у току школске године, што ће бити евидентирано у Извештају о раду школе за 2016/17. год.
Јун

3.4. Програм рада педагошког колегијума (педагошки колегијум чине председници стручних
већа и два актива, а председава директор, односно помоћник директора. Педагошки колегијум
разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора из чл.61 став 3. тачке 2 - 5
Закона о основама система образовања и васпитања)
Руководиоци одељењских већа и стручних актива чине педагошки колегијум којим председава и
руководи директор, или помоћник директора. Током године они ће разматрати питања и заузети
ставове у складу са пословима директора школе утврђених законом и статутом школе:
- осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада
- остваривање развојног плана установе
- разматрати предузете мере за унапређење и усавршавање рада наставника,
васпитача и стручних сарадника
- разматрати организацију педагошко-инструктивног увида и надзора чланова
Наставничког већа
- разматрати реализацију и план стручног усавршавања запослених
Чланови педагошког колегијума су:
1) Руководиоци одељењских већа
 Зора Стевановић- 1. разред
 Нина Вукић - 2. разред
 Верица Гогић- 3. разред
 Милица Николић - 4. разред
 Весна Шекељић 5. разред
 Јасна Радосављевић - 6. разред
 Марина Јовановић - 7.разред
 Оливера Ђокић - 8. разред
2)Руководиоци стручних већа
o Ивана Јовичић – руководилац стручног већа језика, књижевности и
комуникација
o Бранка Кремић, руководилац стручног већа природних наука
o Никола Мићевић, руководилац стручног већа уметности и вештина
o Александар Милосављевић , руководилац стручног већа математике, техничког
и информатике
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o Милуника Полић, руководилац стручног већа учитеља и васпитача
o Миломир Максимовић , руководилац стручног већа друштвених наука
Чланове педагошког колегијума чине и :
- председник Стручног актива за развојно планирање – Катарина Карановић
- председник Стручног актива за развој школског програма –Весна Ешпек
Дебељевић

Време
реализације
септембар

октобар

Активности/теме
-Информисање чланова о питањима од значаја за
рад школе, а о којим, у складу са законом,
расправља Педагошки колегијум – директор
школе
-Договор у вези динамике одржавања састанака
овог стручног актива – директор школе, чланови
-Договор
о
начину
остваривања
транспарентности ставова и закључака на
одржаним састанцима осталим члановима
Нставничког већа – чланови, директор
-Детаљно упознавање чланова о планираним
активностима у текућој школској години у
оквиру школског развојног плана
- Разматра и даје сагласност на ИОП
Остала питања од значаја
Анализа и допуна плана стручног усавршавања
за текућу школску годину
Информисање
чланова
о
резултатима
остваривања акционог плана
у оквиру
самовредновања рада школе
Разматрање досадашње организације рада школе
, изношење предлога у циљу побољшања
Информисање чланова од стране директора
школе о начину и степену успешности
реализације менторства на нивоу школе, као и о
начинима помоћи новопримљеним члановима
Наставничког већа( приправницима)
Такмичења ученика - организација и припрема
ученика
Разматрање могућности школе за учешће на
конкурсима од стране донатора – израда
пројеката
Остала питања од значаја

Начин
реализације:
дискусија

Носиоци
реализације
Чланови
Педагошког
колегијума

дискусија

Чланови
Педагошког
колегијума

децембар

Разматрање начина за
побољшање нивоа
транспаретности органа управљања
и рада
директора школе
Информисање о посећеним семинарима и
процена њиховог квалитета – директор,
председници стручних већа
- По потреби разматра и даје сагласност на ИОП
и корекцију ИОП-а
Разматрање квалитета васпитно - образовног
рада школе и предлози за даље побољшање
Остала питања од значаја

Дискусија,
презентовање

Чланови
Педагошког
колегијума

фебруар

Разматрање реализације школског програма и
предлози за побољшање истог
Значај корелације садржаја различитих предмета
Организација
такмичења
и
учешће
на

Дискусија,
презентовање

Чланови
Педагошког
колегијума
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такмичењима
Реализација ваннаставних активности
април

Информисање чланова од стране директора о
посећеним часовима чланова Наставничког већа
Реализација акционог плана
Информисање
чланова
о
резултатима
остваривања акционог плана
у оквиру
самовредновања рада школе
Степен остварености школског развојног плана
за текућу школску годину
Реализација Школског развојног плана – степен
остварености
Израда предлога развојног плана за наредну
школску годину- излиставање идеја
Ниво остварености сарадње са локалном
заједницом ( институцијама од значаја за
реализацију планираних активности)
- По потреби разматра корекције и и даје
сагласност на корекцију ИОП - а
Остала питања од значаја

Дискусија,
презентовање

Чланови
Педагошког
колегијума

јун

Анализа остварености школског развојног плана
Анализа остварености школског програма
Анализа рада педагошког колегијума
Остала питања од значаја

Дискусија,
презентовање

Чланови
Педагошког
колегијума

* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума и носиоци праћења:
Увидом у записнике оствариће се праћење остварености, а носиоци праћења су чланови
педагошког колегијума

2.8.Програм рада стручног тима за инклузивно образовање
Стручни тим за инклузивно образовање
Школа је у складу са Законом о основновама система образовања и васпитања , формирала Тим
за инклузивно образовање .
Тим чине :
- Никола Бацетић, директор школе
- Љиљана Николић, проф.разредне наставе
- Соња Марковић, професор немачког језика
- Катарина Карановић, стручни сарадник, председник

Редни
број

1.

Садржаји
рада

Начин
остваривања
програма

Прати
напредовање
ученика
и
учествује
у
идентификацији
ученика којима је
потребна додатна

разговор,
анализа,
договор

Време
реализације

- током
године

школске

Место
реализације

Носиоци
остаривања
програма

-Матична
школа и
ИО Качер и
Стапари

Учитељи
у
сарадњи
са
стручним
сарадницима,
наставници,
родитељи
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2.

образовна
и
васпитна подршка
Разматрање
неопходних мера
за
отклањање
комуникаци-јских
и других препрекапо
потреби/индивидуа
лизација/

- разговор,
анализа,
договор

- током школске
године

Матична
школа,
издвојена
одељења

Чланови тима,
наставници,
сарадници

3.

Идентификовање и
предлагање мера за
рад
са
талентованом
децом

Анализа,
договор,диску
сија

Током
године

школске

Матична
школа,
издвојена
одељења

Чланови тима,
наставници,
сарадници

4.

Формирање
подтимова
/појединачно,
за
свако дете којем је
потребна поршка/

Анализа,
дискусија

Током
године

школске

Матична
школа,
издвојена
одељења

Чланови
тима,
наставници,
сарадници,
учитељи,
родитељи

5.

Сарадња
са
Интересорном
комисијом и ругим
сарадницима ван
школе

Анализа,
договор

Током
године

школске

Матична
школа

Чланови тима

6.

Учествује у изради
ИОП-а

анализа,
дискусија,
размена
мишљења,
израда

- током
године

школске

-Матична
школа и
ИО Качер и
Стапари

наставници
разредне
предметне
наставе,
васпитачи,
стручни
сарадници,
родитељи

7.

Предлаже
доношење ИОП-а
Предагошком
колегијуму, а по
добијеној
сагласности
од
стране родитеља

дискусија,
анализа

Континуирано
током школске
године

-Матична
школа и
ИО Качер и
Стапари

чланови
Педагошког
колегијуму,члан
ови тима

8.

Вредновање ИОПа, тромесечно у
првој
години
уписа, а у свим
наредним
на
почетку
сваког
полугодишта
Припрема
извештаја
о

вредновање,
анализа,
дискусија

тромесечно у првој
години уписа, а у
свим наредним на
почетку
сваког
полугодишта

Матична
школа и
ИО Качер и
Стапари

чланови
Педагошког
колегијуму
,чланови
тима,родитељ,од
носно старатељ

Анализа,
дискусија

на крају школске
године

школа

чланови тима и
подтимова

9.

и
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11.

реализацији
програма
инкузивног
образовања у току
школске године
Пружање подршке
родитељима деце
којима се пружа
доатна подршка
По потреби, даје
мишљење
Здравственој
комисији
о
најадекватнијој
средњој школи /за
ученике 8. разреда
, за упис у средњу
школу
Сарађује
са
Школском
управом са циљем
оставривања права
на посебне услове
полагања завршног
испита

Анализа,
договор

Током
године

школске

Израда
извештаја
Дискусија,
анализа

Април/мај/јун

Матична
школа и
ИО Качер и
Стапари
Матична
школа,
Стапари

Наставници,
стручни
сарадници
Чланови
тима,
родитељи,
наставници,
директор

Школа формира и подтимове за пружање додатне подршке за сваког ученика појединачно
,уколико је идентификован као ученик којем је неопходно пружити додатну подршку.Тим чине
учитељ,тј.одељењски стрешина, предметни наставници уколико ученик похађа други циклус
основног образовања, стручни сарадник, родитељ и по потреби, друга стручна лица ван
установе/дефектолог, психолог, педијатар и сл./
3.6.Програм рада стручних сарадника школе


Програм рада педагога

Годишњи план рада Катарине Карановић
Област рада
Планирање и
програмирање
образовноваспитног рада

Садржај и начин остваривања програма
- Учествовање у изради годишњег плана рада
установе и његових појединих делова програма
стручних органа и тимова, стручног усавршавања,
лични годишњи план рада, сарадње са породицом,
сарадње са друштвеном средином, превентивних
програма, планова одељењских старешина и др.
- Учешће у изради акционог плана у оквиру ШРП-а
- израда личног плана стручног усавршавања

- формирање група припремног предшколског
програма у матичној школи
- помоћ наставницима у изради личних планова
стручног усавршавања
-учешће у изради ИОП-а и евалуација
-распоређивање новодошлих ученика(2. И 4.
Разред ) и поноваца

Време остваривања
-август,септембар

август, септембар

-август
-август, септембар
-Септембар,октобар, а
евалуација у складу са
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Давање мишљења о распоели одељења петог законом
разреда у смене
-август
-током
школске
године,
након
- учешће у изради документације за иентификације
спровођење
индивидуализације
за
идентификовање ученике
Август,септембар

Праћење и
вредновање
образовноваспитног рада

-пружање помоћи у изради појединих планова
наставника / годишњи планови по предметима,
планови ЧОС-а, секција, планови стручних
већа, планова одељењских већа и др. /
-анализа распореда часова и предлози за
измене
- анализа анкетираних ученика за изборне
премете и изабрани спорт
-учешће у изради распореда изборних
предмета, допунске и додатне наставе
-помоћ учитељима у осмишљавању садржаја
првог родитељског састанка и осталих
родитељских, по потреби
- помоћ наставницима у изради личних планова
стручног усавршавања
-учешће у изради распореда припремне наставе
и полагања испита
-припреме анкета, анкетирање и анализа
ученика и родитеља ( професионална
оријентација и др.)
- учешће у распореду учитеља ментора и
реализације тручне праксе студената
Учитељског факултета
- послови везани за организацију и рад школе
-систематско праћење и вредновање образовноваспитног рада ( резултати на крају сваког
класификационог периода, резултати са
пробних и завршних тестирања )
-праћење реализације образовно-васпитног
рада прегледање дневника рада, увид у
летопис школе и др. документацију од значаја
-праћење постигнутог успеха , васпитне и
вапитно дисциплине и мере за побољшање
-праћење реализације Акционог плана ШРП-а
-праћење реализације индивидуализације и
ИОП-а
-присуство и анализа часова приправника
(сегмент испита за лиценцу)

Август
Август
август
септембар и током
школске године
август
јун
током школске године
почев од октобра,
током школске године
-током школске
године
-септембар

-Према
календару,токомо
школске године

-током школске
године
-током школске године
Током школске године
Према плану Стручног
актива
-Током школске године

-током школске
године
Август,септембар
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Рад са
наставницима
школе

-израда годишњих извештаја за школску
2015/2016.г – Извештај о реализацији ШРП-а,
Извештај о раду Стручног актива ШРП-а,
Извештај о раду педагога , Тима за инклузивно
образовање
- учешчће у организацији такмичења и
праћење постигнутих резултата
-праћење остварености акционог плана процеса самовредновања
-остали подаци –прикупљање, праћење
-Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању циљева
и задатака ОВ рада
-Анализа реализације наставе и пружање
помоћи на унапређењу квалитета образовноваспитног рада – реализовано приликом испита
за лиценцу и посете часовима редовне наставе
и анализе угледних часова / планиран
обилазак издвојених одељења, свих одељења
првог разреда, испит за лиценцу,
новопримљених наставника
-Пружање помоћи наставницима на
проналажењу начина за имплементацију
стандарда
-мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду личног плана
стручног усавршавања и портфолија
-праћење начина вођења педагошке
документације: прегледи дневника рада и
прикупљање података за извештаје из остале
документације и Годишњи план рада школе
-оснаживање наставника за тимски рад- кроз
рад стручних актива и самовредновања
-пружање помоћи наствницима у реализацији
ПО- достављање информација и промотивних
материјала
- пружање помоћи у реализацији родитељских
састанака
- пружање помоћи у изради планова допунске и
додатне наставе и планова секција
-помоћ у реализацији садржаја неких часова
одељењског старешине
-помоћ око сарадње са породицом
-помоћ у реализацији појачаног васпитног рада
са ученицима
-пружање помоћи приправницима

Рад са ученицима

-према календару
такмичења
Према плану процеса
самовредновања
- током школске
године
-септембар
-током године

-током школске
године
Током школске
године
-током школске
године
-септембар и током
године
-према плановима,
током школске године
-током године
-септембар,
новембар,фебруар,јун
-август,ептембар
-током године
--током школске
године
-током школске
године

-испитивање зрелости ученика уписаних у први -мај, јун
разред , тестирање првака –ИО Качер
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-праћење дечјег развоја и напредовања- кроз
увид у евиденцију у дневницима, дечје радове,
ангажовање на такмичењима и оствареним
резултатима, разговором са ученицима,
резултате остварене на пробним тестирањима,
контролним и писменим проверама..
-разговор, по потреби и саветодавни рад, са
досељеним ученицима
-рад на професионалној оријентацији – са
ученицима 8 разреда-анкетирање, радионице информисање о сајму образовања, отвореним
вратима у средњим школама и постављање
промотивних постера и материјала
-идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању: реализација разговора са
ученицима, групом ученика, ученицима и
наставницима и ученицима и родитељима;
-реализација радионица :
Тешкоће преласка са разредне на предметну
настави –одељења петог разреда у Б смени
септембар
Технике учења- одељења петог разреда у Б
смени - септембар
Моја породица (Венови и процесни дијаграми
за најмлађе )– одељења првог разреда -октобар
Дечја енигматика –одељења другог разреда
новембар
Мапе ума – одељења трећег разреда децембар
Радионице из Учионице добре воље:
„Ја сам ја ,ко си ти „? – одељења трећег разреда
мај
„Бунар жеља“-одељења четвртог разреда -март
Ненасиље је...„Шта да радим кад ме нешто
дели од оног што желим?“- одељења четртог
разреда-април
-Насилништво и како га избећи- одељења петог
разреда у Б смени,фебруар,март
- По три радионице ПО –за одељења осмог
разреда у Б смени/март,април,мај/
-„Социјализација полног нагона“-одељења
седмог разреда -децембар
- Рачунари,Интернет, друштвене мрежеопасности и предности-одељења 6.разреда –Б
смена фебруар,март
Болести зависности-одељења 8 .разреда-смена
Б-јануар
Напомена: Радионице и други видови подршке
ученицима,биће релизовани по потреби и у
другим одељењима и различитим темама
- појачан васпитни рад

-током целе школске
године

-септембар и током
школске године
плану

-према
одељењског
старешине
-мај,јун
-током
године

школске

-током целе школске
године
- септембар
-октобар
-октобар

новембар
Децембар
март
фебруар
април

Март,април,мај
Фебруар
Фебруар,март
Фебруар

Друго полугодиште
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Током школске
године
Рад са родитељима /
старатељима

-организовање и учествовање на општим и -током
групним родитељским састанцима –по потреби године

школске

-пружање подршке родитељима у раду са -током школске
ученицима са тешкоћама у учењу и понашању године
-рад са родитељима у циљу прикупљања
података о деци – упитници за ученике првог
разреда, разговор са родитељима ученика првог
разреда, досељењих ученика и код
саветодавног рада са родитељима
-сарадња са саветом родитеља школе- учешће у
раду на свим седницама , по потреби
- сарадња са родитељима чијој се деци пружа
додатна подршка

Рад са директором и
помоћником,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентима

-током школске
године
-друго полугодиште

-током школске
године
-сарадња
са
директором,
помоћником -свакодневно током
директора,
стручним
сарадницима
на године
истраживању постојеће образовно-васпитне
праксе и специфичних проблема и предлагање
мера за унапређење- кроз учешће на радним
састанцима и рад на договореним пословима
-сарадња
са
директором,
помоћником
директора, стручним сарадницима у оквиру -током школске
рада стручних тимова и комисија и размена године
информација- на седницама Педагошког
колегијума, Стручног актива за развојно
планирање, Тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, Тима за
самовредновање,Тима
за
инклузивно
образовање,Тима за подршку ученицима,
Школског тима за завршни испит
-сарадња на изради стратешких докумената
-током школске
школе
године
-организација различитих активности и учешће
на истим (такмичења, завршни испит,
друштвене и културне активности, сарадње са
дрим институцијама и сл.

Рад у стручним
органима и
тимовима

-током школске
године

-учешће у раду одељењских већа,
Наставничког већа школе, Педагошког
колегијума,по потреби седницама Школског
одбора, тимова у чијем раду учествује / тим за
самовредновање- тим за Тим за заштиту
ученика од насиља, Тим за ПО, Стручни актив
за развојно планирање, Тим за инклузивно

током школске године
-током целе године- а
посебно септембар,
новембар, децембар,
јануар, април, јун,
август
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образовање, Тимови за пружање одатне
подршке, Тим за безбедност ученика /
- припрема информација о успеху и васпитнодисциплинским мерама, анализа са предлозима
мера за побољшање, информације о
реализацији ШРП-а и др.
Сарадња са
-сарадња са образовним, здравственим,
надлежним
социјалним, научним, културним и другим
установама,
установама- пре свега са другим основним
организацијама,
школама у граду, сарадња са Патронажном
удружењима и
службом, Регионалним центром за стручно
локалном
усавршавање,Центром за социјални рад,
самоуправом
Учитељским
факултетом
,Општином(Интересорна комисија),Завода за
јавно здравље и других институција
Вођење
-вођење евиденције о сопственом раду на
документације,
дневном, месечном и годишњем нивоу:
припрема за рад и свакодневно вођење дневника рада,
стручно
евиденција о учешћу на седницама и учешће у
усавршавање
раду стручних органа, о посети часовима ,
евиденција о успеху ученика на крају
класификационог периода; евиденција о
реализованим радионицама са ученицима и
раду са одељењским заједницама; , записници
са:
- Тима за инклузивно образовање
-Стручног актива за развојно планирање
-документације са самовредновања
-израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставевођење протокола о посећеним часовима;
испитима за лиценцу
-прикупљање података о деци и њихово чување
– приликом уписа у први разред упитнике
попуњавају родитељи, васпитачи;
-евиденција о саветодавном раду са
наставницимаученицима и родитељима
-Стручно усавршавање:
-праћење стручне периодике
-похађање акредитованих семинара у складу са
лучним планом стручног усавршавања и
могућностима школе
-посета угледним часовима
-присуство презентацијама уџбеника и
приручника различитих издавача

-исти термини

-током целе године

-током школске
године

-после одржаних
седница
Током и након
процеса
самовредновања
-прилоком посета
часовима и испитима
за лиценцу
-мај, јуни
- током школске године

-током године
-зависности од времена
реализације
-током године
-током године
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Годишњи план рада Весне Ешпек Дебељевић за школску 2016/17 године
Област рада
Планирање и
програмирање
образовноваспитног рада

Садржај и начин остваривања програма
 израда делова Годишњег плана рада / лични
годишњи план, садржаји везани за лично
стручно усавршавање, план рада Актива за
развој школског програма, , план за
самовредновање за област Постигнића
ученика, план Професионалне оријентације,
измене у плановима одељењских старешина
 лични месечни план и измене у портфолију
 евиденција предаје планова наставника,
 план евиденција о индивидуалним
разговорима наставника и родитеља,
 учешће у изради ИОП-а
 учешће и помоћ у изради појединих планова
наставника / годишњи планови по
предметима, планови ЧОС-а, секција /
 анализа распореда часова и предлози за
измене
 учешће у изради распореда изборних
предмета, допунске и додатне наставе
 припрема информације за први родитељски у
првом разреду
 учешће и изради планова индивидуализације
за потребне ученике
 помоћ наставницима у изради личних
планова стручног усавршавања
 учешће у изради распореда припремне
наставе и полагања испита
 формирање одељења првог разреда
 распоред досељених ученика
 учешће у избор одељењских старешина
 припреме анкета, анкетирање и анализа
ученика и родитеља / насиље,
смовредновање, ПО, социограм /
 акциони планови везани за Индекс
остварености права детета
 други послови везани за планирање

Праћење и
вредновање
образовноваспитног рада



систематско праћење и вредновање
образовно-васпитног рада / анализа резултата
на крају сваког квартала, анализа резултата
остварених на проверама знања из евиденције
у дневницима, анализа резултата са
иницијалних, пробних и завршних тестирања
за разреде за која буду организована од
старне МП /, анализе средњих оцена на крају
полугодишта и школске године, анализа

Време
остваривања
- до 15.септембра

-септембар
-сваки месец
-септембар
-септембар,
октобар и током
године
- септембар, јун

-септембар
-септембар
-септембар
-октобар и по
птреби
-септембар
-мај, јуни, август
- август
-август, током
године
-септембар
-фебруар, јун

-септембар,
-током године
-октобар,
новембар,
фебруар, април,
јун, август
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припрема инструмената, њихова примени и
обради добијених података за
самовредновање
праћење индивидуализације и ИОП-а
испиту за лиценцу
истраживање везано за имплементацију
инклузивног образовања са Ужичким
центром
израда извештаја рада током године /успех по
кварталима, сарадња са родитељима, стручни
органи /

-новембар,
фебруар, април,
јун, август
- новембар,
фебруар, април,
јун, август
-октобар-мај
-током године
-током године
-током године



-септембар,
новембар,
израда годишњих извештаја за школску
фебруар, мај,
2015/2016.г - Школског програма, Годишњег јуни, август
плана рада, Стручног усавршавања, Актива за -септембар,
развој школког програма, самовредновања
јун,август
праћење успеха ученика на такмичењима



други подаци везани за ову област



Рад са
наставницима
школе

остварености стандарда за одабране узрсте
праћење реализације образовно-васпитног
рада / по кварталима, прегледом
документације, израда извештаја о раду
школе /
праћење анализе успеха и дисциплине и мере
за побољшање

 пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака ОВ рада
 анализа реализације наставе и пружање помоћи
на унапређењу квалитета образовно-васпитног
рада – реализовано приликом испита за лиценцу и
посете часовима редовне наставе и анализе
угледних часова / планиран обилазак издвојених
одељења, свих одељења првог разреда, три
испита за лиценцу, - српски 2 часа, немачки – 1
час, ликовна култура- 2 часа, музичка култура- 1
час, физика 2 часа , физичко васпитање 1 час,
математика 1 час, сва одељења четвртог разреда /

 пружање помоћи наставницима на
проналажењу начина за имплементацију
стандарда
 мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду личног плана
стручног усавршавања и портфолија
 Електронско насиље- мере заштитерадионица за разредну наставу
 праћење начина вођења педагошке
документације: прегледи дневника рада и
прикупљање података за извештаје из остале

-од фебруара до
јуна
-током године
-септембар и
током године
-септембар,
новембар, март и
април, угледни
часови у зависности
од планова
наставника

-септембар и током
године
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документације
 оснаживање наставника за тимски рад- кроз
рад стручних актива и самовредновања
 пружање помоћи у реализацији ПОдостављање информација и промотивних
материјала из ПО, сценаријам за радионице,
материјали за ЧОС
 пружање помоћи у реализацији родитељских
састанака / по потреби /
 пружање помоћи у изради планова допунске
и додатне наставе и планова секција
 помоћ у реализацији садржаја неких часова
одељењског старешине
 помоћ око сарадње са породицом
 помоћ у реализацији појачаног васпитног
рада са ученицима
 пружање помоћи приправницима
 помоћ у изради педагошког профила за
учеике који раде по ИОП-у и
индивидуализацији
 помоћ у изради плана заштите, код насиља 2.
и 3. нивоа
 помоћ у организацији и реализацији
такмичења, пробних и завршног испита

-септембар, и током
године

-октобар

-током године

-током године

-новембар,
децембар, друго
полугодиште

- током године

-септембар

-током године

-током године
-током године

- током године

-септембар, током
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године

-током године

-друго полугодиште

Рад са ученицима


















испитивање зрелости ученика уписаних у
први разред / тестирање првака / у Матичној
школи
праћење дечјег развоја и напредовања- кроз
увид у евиденцију у дневницима, дечје
радове, ангажовање на такмичењима и
оствареним резултатима, разговором са
ученицима, резултате остварене на пробним
тестирањима, контролним и писменим
проверама
разговор, по потреби и саветодавни рад, са
досељеним ученицима
рад на професионалној оријентацији – са
ученицима 8 разреда:по две радионице у
свим одељењима: Фактори избора занимања
и Способности и интересовања и
информисање о сајму образовања, отвореним
вратима у средњим школама и постављање
промотивних постера и материјала
идентификовање и рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и понашању:
реализација разговора са ученицима, групом
ученика, ученицима и наставницима и ученицима
и родитељима;
реализација ЧОС са следећим темама: Тешкоће
преласка са разредне на предметну настави / 5-2,
5-3 и 5-3 / Технике успешног учења/ 5-2, 5-3 и 5-6
/; Како са насиљем-упознавање са нивоима
насиља и Протоколом у свим одељењима петог
разреда, а по потреби и у другим одељењима, као
и рад са одељењима у којима се јаве проблеми
везани за понашање, поремећаје односа у
одељењу и проблеми везани за учење, социограм
и сл. Реализација радионице Друштвене мрежемогућности и ризици електронско насиље за сва
одељења 6. разреда
анкете везана за самовредновање
учествовање у изради педагошког профила
ученика којима је потребна додатна подршак и
израда ИОП-а
појачан васпитни рад и израда планова заштите
обука ученика у оквиру пројекта о правима детета
рад у оквиру васпитно-дисциплинских поступака
активности на реализацији побољшања
индикатора о остварености права детета

-мај, јун, јул,
август
-током школске
године

-септембар,
по
потреби
-новембар и
фебруар и током
године

-током целе
школске године

-октобар,
новембар,
децембар,
фебруар, март и
током године

-новембар,
децембар,
-октобра, јануар,
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посете слободним активностима ученика /
приредбе, дружења, хуманитарне акције итд.

јуни
-по потреби током
године
-октобар или март
-током године
-током године

Рад са
родитељима /
старатељима

-током године
 организовање и учествовање на општим и -септембар, током
групним родитељским састанцима
године
 пружање подршке родитељима у раду са -током године
ученицима
са тешкоћама у учењу и
понашању
 упознавање родитеља са важећим законима и
другим документима
-током године на
седницама Савета
родитеља школе

 рад са родитељима у циљу прикупљања
података о деци – упитници за ученике првог - мај, јуни август, и
разреда, разговор са родитељима ученика
током године
првог разреда, досељењих ученика и код
саветодавног рада са родитељима
 сарадња са Саветом родитеља школе- учешће
у раду на седницама и вођење записника са
истих
 учешће у анкетирању родитеља везаном за
самовредновање и сарадњу породице и школе
 радионица за родитеље- Реаговање у случају
дигиталног насиља
-током године
 саветодавни рад са родитељима

-јануар, јун

-април

-током године

Рад са
директором и
помоћником,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентима



сарадња
са
директором,
помоћником -свакодневно
директора,
стручним
сарадницима
на током године
истраживању постојеће образовно-васпитне
праксе и
специфичних проблема и
предлагање мера за унапређење- кроз учешће
на радним састанцима и рад на договореним
пословима
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сарадња
са
директором,
помоћником
директора, стручним сарадницима у оквиру
рада стручних тимова и комисија и размена
информација- на седницама Педагошког
колегијума, Актива за развој школског
програма, Тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, Тима
за
стручно
усавршавање,
Тима
за
самовредновање-кључна област Школски
програм и годишњи план,Тима за подршку
ученицима / ИОП/, Школског тима за
завршни испит, самовредновања
сарадња на изради стратешких докумената
школе, анализа и извештаја о раду – допуна
Школског програма, израда извештаја рада
Тима за самовредновање, израда извештаја о
стручном усавршавању, Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, Извештаја о реализацији
школског програма, Извештаја о раду актива
за развој школског програма и Извештаја о
раду школе у школској 2016/2017.г. и других
извештаја
рад на достављању података / разне табеле и
упитници / за ваншколске институције
различити организациони послови / договор о
седницама и извештавању на истим по
појединим тачкама, пробна тестирања и
завршни испит, такмичења, културне
активности итд. /
рад на реализацији пројекта „Образовање по
мери детета“ са помоћником директора и
тимом, као и рад на другим пројектима
други послови

-током целе
школске године

-септембар, март,
април, јун,
јул,август,

-током године

-током године
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-током године

-током године

Рад у стручним
органима и
тимовима

Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
локалном
самоуправом

Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно
усавршавање

 учешће у раду одељењских већа,
Наставничког већа школе, Педагошког
колегијума, Стручног актива разредне
наставе, неким седницама Школског одбора,
тимова у чијем раду учествује / тим за
самовредновање- област Постигнућа ученика,
Тим за стручно усавршавање, Актив за развој
школског програма, Тим за заштиту ученика
од насиља, Тим за безбедност, Тим за ПО /
 припрема информација о успеху и васпитнодисциплинским мерама, анализа са
предлозима мера за побољшање,
информације о резултатима на такмичењима,
анкетирањеа родитеља, резултати
самовредновања, измене у законима и
правилницима, извештаји током године и
завршни о раду школе, програми , учешће на
пројектима итд. за стручне органе и тимове
 сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама- пре свега са другим основним
школама у граду, сарадња са Патронажном
службом
око
реализације
предавања,
Регионалним
центром
за
стручно
усавршавање, Ужичким центром за права
детета, руковођење Активом стручних
сарадника основних школа општине и
евентуално
учешће
у
раду
других
институција везаних за рад школе
 вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу:
свакодневно вођење дневника рада,
евиденција о учешћу на седницама и учешће
у раду стручних органа, о посети часовима ,
евиденција о успеху ученика на крају сваког
квартала ; евиденција о реализованим
радионицама са ученицима и раду са
одељењским заједницама; евиденција о
стручном усавршавању запослених ван
установе,
 вођење записника са:

-током целе
године- а посебно
септембар,
новембар,
децембар,
фебруар, април,
јун, август

-исти термини

-током целе
године

-током целе
године

-после одржаних
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o седница Савета родитеља школе,
o седница Актива за развој школског
програма;
o седница Педагошког колегијума
 документације самовредновања
 израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставевођење протокола о посећеним часовима;
угледним асовима, испитима за лиценцу и
посебно вођење записника са тих испита;
 прикупљање података о деци и њихово
чување
 Стручно усавршавање:
праћење стручне периодике
похађање акредитованих семинара – Стрес у
школи, а према могућностима школепланиран је један семинар у школи , посета
угледним часовима, презентације уџбеника и
приручника

седница и
састанака
-током целе
године
-прилоком посета
часовима и
испитима за
лиценцу
-мај, јуни, јули,
август и
септембар и
-током године
-током године

Овај план може имати и одређених корекција и измена, које зависе од послова насталих током школске
године, а најчешће се односе на активности везане за Министарство просвете и рад школе у оквиру нових
пројеката.

3.7.Програм рада библиотекара
Области рада

ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

Време
Место
остваривања
остваривања
програма
програма
током
школске
године,
у
зависности од -Матична
приоритетних школа,
задатака

2. ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНО -

континуирано
током

1.

Начин оставривања програма

Планирање
набавке
литературе и периодичних
публикација
за
ученике,
наставнике
и
стручне
сараднике,
1. Израђивање
годишњег,
месечних
и
оперативних
планова,
2. Планирање и програмирање
рада са ученицима у школској
библиотеци,
3. планирање развоја школске
библиотеке
и
набавка
библиотечке грађе потребне за
реализацију
наставе
и
образовно – васпитног рада.
1. Учешће у изради годишњег
плана рада и самовредновања
рада установе,
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ВАСПИТНОГ РАДА

школске
године,
у
зависности од
приоритетних -Матична
задатака
школа,

2. 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.),
3. Коришћење
сазнања
и
достигнућа савремене науке,
научно проверене методе и
резултата
сопственог
истраживачког рада,

3.

-сваког
месеца током
школске
године

1. Сарадња са наставницима на
промоцији
читања
ради
задовољства кроз све облике
образовно - васпитног рада,
2. Сарадња са наставницима у
припремању
ученика
за
самостално коришћење разних
извора информација,
3. Организовање
наставних
часова из појединих предмета
у школској библиотеци,
4. Сарадња са наставницима око
утврђивања годишњег плана
обраде лектире, и коришћења
наставничко - сарадничког
дела школске библиотеке,
5. Коришћење
ресурса
библиотеке у процесу наставе,
6. Систематско
информисање
корисника
школске
библиотеке о новоиздатим
књигама,
стручним
часописима и другој грађи, о
тематским изложбама у вези с
појединим
издањима,
ауторима,
акцијама
и
јубилејима, и усмено или
писмено
приказивање
појединих књига и часописа.

РАД СА
НАСТАВНИЦИМА

-Матична
школа

4.
РАД СА
УЧЕНИЦИМА

-сваког
месеца током
школске
године
-Матична
школа

1. Припрема (обучава) ученика
за самостално коришћење
различитих извора сазнања и
свих врста информација у
настави и ван ње,
2. Систематски обучава ученике
за употребу информационог
библиотечког
апарата,
у
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

складу
са
њиховим
способностима
и
интересовањем,
Пружа помоћ ученицима код
учење ван школе и усвајању
метода самосталног рада на
тексту и другим материјалима,
Пружа помоћ ученицима у
припреми и обради задате
теме,
Упознаје ученике са методама
и
техникама
научног
истраживања
и
библиографског цитирања,
Ради на развијању позитивног
односа према читању и
важности разумевања текста и
упућивању на истраживачке
методе
рада
(употреба
лексикона,
енциклопедија,
речника и др.) и омогућавању
претраживања и употреби
свих извора и оспособљавању
за самостално коришћење,
Стимулише
навикавање
ученика да пажљиво користе и
чувају библиотечку грађу, да
развијају навику долажења у
школску и јавну библиотеку и
да узимају учешћа у њеним
културно
просветним
активностима у складу са
њиховим интересовањима и
потребама
(часови
библиотекарства
и
упознавање
са
радом
школских секција; читање,
беседништво, стваралаштво,
такмичења,
квизови
о
прочитаним
књигама,
развијање комуникације код
ученика и сл.),
Подстиче
побољшање
информационе, медијске и
информатичке
писмености
ученика,
развијањем
истраживачког
духа
и
критичког
односа
према
различитим информацијама и
изворима сазнања и осећаја за
естетске вредности,
Ради са
ученицима у
читаоници, , и на реализацији
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школских пројеката (Здрав
живот,
Екологија,
Толеранција,
Школа
без
насиља, Дечија права и друго).
5.
РАД
СА -сваког
РОДИТЕЉИМА,
месеца током -Матична
ОДНОСНО
школске
школа
СТАРАТЕЉИМА
године

1. Остваривање
сарадње
са
родитељима
у
вези
са
развијањем читалачких навика
ученика.

6.РАД СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ
УЧЕНИКА

1. 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,
2. Информисање стручних већа,
стручних
сарадника
и
директора о набавци нове
стручне
литературе
за
предмете,
дидактичкометодичке
и
педагошкопсихолошке литературе,
3. Информисање
о
развоју
медијске и информатичке
писмености, и упућивање на
критички и креативни однос
ученика приликом коришћења
извора,
4. Припрема заинтересованих за
реализацију
мултидисциплинарних
пројеката,
изложби,
креативних радионица; за
организовање
књижевних
сусрета и других културних
догађаја
5. Сарадња око обезбеђивања
књижне и некњижне грађе за
школску библиотеку коју
користе ученици, наставници
и стручни сарадници,
6. Припремање и организовање
културних активности школе
(књижевне трибине, сусрети,
разговори, акције прикупљања
књига и завичајне књижне и
друге
грађе,
изложбе,
конкурси,
обележавање

-сваког
месеца током -Матична
школске
школа
године
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значајних јубилеја везаних за
школу и просвету: „Месец
књиге”, „Светски дан књиге”,
„Дечија
недеља”,
„Дан
писмености”, „Дан матерњег
језика”, Јубилеј школских
библиотека
и
школских
библиотекара и др.),
7. Учешће
у
припремању
прилога и изради школског
гласила
и
интернет
презентације школе.
7.РАД У СТРУЧНИМ -сваког
ОРГАНИМА
И месеца током
ТИМОВИМА
школске
године
-Матична
школа
8.САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

9. ВОЂЕЊЕ

-сваког
месеца током
школске
-Матична
године
школа

1. Рад у стручним тимовима у
складу са решењем директора,
Рад у стручним тимовима у циљу
промовисања школе и прикупљања
средстава за обнову књижног фонда
1. Сарадња са другим школама,
школском, народном и другим
библиотекама на територији
локалне самоуправе, управног
округа и Републике Србије по
питању
размене
и
међубиблиотечке позајмице,
2. Сарадња
са
локалном
самоуправом
по
питању
промоције рада библиотеке и
школе,
3. Сарадња
са
просветним,
научним, културним и другим
установама
(новинскоиздавачким
предузећима,
радио-телевизијском
центрима,
филмским
и
позоришним
кућама,
домовима културе и културно
просветним заједницама и
организацијама које се баве
радом и слободним временом
омладине
и
другим
образовним установама),
4. Учешће у раду Друштва
школских
библиотекара
Србије и других стручних
друштава
у
локалној
самоуправи
и
Републици
Србији.
1. Припремање

тематских
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ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД
И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

библиографија
и
израда
анотација, пописа и скупљања
података у вези с наставним
предметима
и
стручнометодичким образовањем и
усавршавањем наставника и
сарадника, вођење збирки и
посебних фондова,
2. Праћење
и
евиденција
коришћења
литературе
у
школској библиотеци,
3. Вођење документације о раду
школске
библиотеке
и
школског библиотекара –
анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току
школске године,
Стручно
усавршавање
–
учешће
на
семинарима,
саветовањима
и
другим
скуповима на којима узимају
учешће и школски библиотекари

Стручни сарадници, поред наведене обавезе, да приложе план и програм рада који сачањивају
имајући у виду специфичности њиховог рада. Њихов план и програм одштампати у Годишњем
програму, или, уколико обимност тог програма захтева, приложити као анекс, уз напомену у Год.
програму, на овом месту, да је План и програм рада стручних сарадника, деловодни број...
приложен Годишњем програму рада као анекс.
3.8.Програм
рада директора школе ( у складу са чланом 61. Закона о основама система
образовања и васпитања) У програму оперативно утврдити активности, време реализације и
сараднике у реализацији. Код планирања педагошко-инструктивног увида и надзора,
прецизирати часове и активности које ће директор посетити и време посете.
План рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном образовању и васпитању ,
Статута школе и других прописа који се односе на рад директора школе.
Задаци директора школе обухватају следеће области рада:
- Инструктивно - педагошки рад
- Инструктивно – педагошка анализа посећених часова
- Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања
- Саветодавни рад са родитељима
- Инструктивно – педагошко деловање у стручним телима
- Послови општег организовања , координирања , програмирања, аналзирања и
извештавања
- Праћење оставривања планова и програма
- Праћење и редовно оставривање административно – управних послова
- Учешће у раду стручних и управних органа
- Сарадња ван школе
ОПЕРАТИВНИ ГОДИШЊИ ПЛАН ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
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Програмски садржаји
Израда 40-то часовне
радне недеље наставног
особља
Израда
Годишњег
плана рада школе за
2016/17. годину
Припрема материјала
за седницу школског
одбора
Припрема и одржавање
седнице Наставничког
већа
Обилазак
издвојених
одељења
школе
у
Качеру и Стапарима
Провера услова почетка
рада и организација
наставе
Упознавање
новопримљених
наставника са радом у
школи
Припрема материјала
за
седницу Савета
родитеља школе

Сарадници у реализацији/ носиоци
Помо.дир.,струч.сарад.,секретар
Стручна већа

Време реализације
Август,септембар

Помо.дир.,струч.сарад.,секретар
Стручна већа

Јун-септембар

Секретср
школе,
струшни
сарадници,шеф рачуноводства,
председник школског одбора
Помоћник
директора,
стручни
сарадници

Током школске год. У складу са
Програмом рада Школског одбора

Помоћник
сарадници

Током школске године - најмање двомесечно ,
а по потреби чешће

директора,

стручни

Током школске год. У складу са
Програмом рада Наставничког већа

Секретср
школе,
струшни
сарадници,помоћник директора, домар

август

Помоћник
директора,
секретар,
стручни сарадници, чланови већа

У току школске године , по пријему

Помоћник
директора,
стручни
сарадници, преседник Школског одбора

Током школске године, у складу са програмом
Савета школе

Пом.дирек., стручни сарадници, шеф
рачуноводства, чланови већа

Током школске године, највише током августа
и септембра

Помоћник
директора,
стручни
сарадници, председници актива

Током школске године, у складу са програмом
стручних актива

Увод у реализацију
Годишњег
програма
рада школе
Припреме за прославу
Дана школе

Помоћник
сарадници

Током школске године

Присуство седницама
Одељењских већа
Припрема за попис
школске имовине
Увид у финансијско
пословање школе

Стручни
сарадници,
директора
Пописна комисија
Шеф рачуноводства

Свакодневно, а детаљно свака три месеца

Усаглашавање
рада
школе
са
новим
законским
и
подзаконским актма

Секретар, шеф рачуноводства

Током школске године

Увид у рад на изради
завршног рачуна школе

Шеф рачуноводства

Јануар,фебруар

Анализа
реализације
допунске,
додатне
наставе и ваннаставних
активности и мера за
побољшање успеха

Чланови одеље. Већа и Наставничко
веће

Класификациони
године

Програм
опремања
школе
наставним
средствима
Учешће у организацији
и припреми седница
Стручних актива

директора,

стручни

Организациони одбор

Јун-децембар
помоћник

У складу са планираним расоредом одршавања
Новембар, децембар

периоди,

крај

наставне
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Обележавање
Саве

Светог

Увид у рад стручних
служби
Посета часовима:

Ученици, колектив

Помоћник
директора,
сарадници
Стручни сардници

јануар

стручни

Током године
фебруар

Шеф рачуноводства, стручни сардници

Током године

Стручни сардници, чланови већа

На класификационим периодима

Секретар школе

јун

План
инвестиционих
активности током лета

Пом.дир.,педагози,домар

Јун-август

Реновирање и поправка
школске зграде

Домар, помоћни радници, ложачи

Јун-август

Организација
одржавање припремне
наставе, поправних и
разредних испита

Пом.дир.,стручни сардници

Јун-август

Анализа
успеха
ученика и владање
ученика
Припреме Извештаја о
реализацији Годишњег
плана рада школе за
Школски одбор
Посете часовима –
педагошкоинтруктиван рад
План је наведен у
табели која следи/

Стрчни сардници, помоћник директора,

Класификсциони периоди

Стручни сарадници

Крај наставне године

Стручни сарадници

Током школске године

Планирање опремања
наставним средствима
у скалду са средствима
Уједначавање
критеријума
оцењивања
по
активима
и
у
одељењима – учешће у
дискусији
План годишњих одмора

План посете часовима у школској 2016/2017. години – Никола Бацетић
У табели се налази план обиласка редовне наставе и изборних предмета. Сем наведених биће и присуство
огледним часовима и слободним активностима. За њих није прецизиран термин, јер ће зависити од
времена реализације.
Термин
септембар
октобар
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
децембар

Разред
7.
6.
6.
5.
5.
8.
6.
1-1

Предмет
географија
немачки језик
српски језик
српски језик
немачки језик
музичка култура
физичко васпитање
српски језик

Наставник
Горан Максимовић, испит за лиценцу
Марија Брајић
Ивана Чукановић
Данка Богосављевић
Марина Марјановић
Љубица Грбовић
Оливера Арсић
Аница Лојаница
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децембар
децембар
децембар
децембар
март
март
март
март
април
април
април
април
април
април
април
април
април
април

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

математика
српски језик
математика
српски језик
ликовна култура
ликовна култура
физика
математика
комбинација
комбинација
математика
биологија
физичко васпитање
српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик

Цмиљана Јанковић
Илија Мићевић
Зора Стевановић
Љубинка Мијатовић
Јелена Стојановић
Драган Вићентић
Јелена Дејовић
Горан Бојовић
Александар Лојаница
Марија Негројевић
Јелица Лучић
Бранка Кремић
Зоран Вучићевић
Вера Пековић
Латинка Паљак
Милуника Полић
Радомић Радојичић
Милица Николић

3.9.Програм рада помоћника директора школе
У програму оперативно утврдити активности, време реализације и сараднике у реализацији.
Приложити и податак о ангажовању помоћника директора у настави;
Активности/теме
Организовање
васпитно-образовног
рада

Сарадници
реализације:
Директор,
стручни
сарадници

у Време реализације

Усклађивање
распореда
редовне,
додатне,
допунске
наставе,
слободних
актоивности
и
изборних предмета

Директор, наставници,
стручни сарадници

Организовање
дежурстава наставника
и ученика
Послови на изради
Годишњег
програма
рада
школе
и
Извештаја
Рад
у стручним
органима школе
Саветодавни рад са
родитељима
и
ученицима школе
Надзор
техничке
организације
и
реализације наставе
Праћење
и
прослеђивање
законских промена

директор

Усклађивање
рада
издвојених одељења са
матичном школом
Текуће
праћење
реализације наставе у
школи

Стручни
директор

Током школске године
септембар

септембар

сарадници,

Август, септембар

Директор,
стручни
сарадници, наставници

Током школске године

директор

Током школске године

Директор, секретар

Током школске године

директор

Током школске године

Директор,стручни
сарадници

Током школске године
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Организациони
послови

директор
Чланови
актива

Рад
са
стручним
активима
Анализа
успеха
и
владања ученика
Послови везани за
стручно усавршавање
наставника
Праћење реализације
наставе у школи

Током школске године
стручних

Током школске године,
у складу са планом

Директор,
стручни
сарадници, наставници
Директор,
стручни
сарадници

Током школске године

Директор,
сарадници

Током школске године

стручни

Током школске године

Стручни сарадници

Током школске године

Учествује
на
реализацији мера за
побољшање
успеха
ученика
Прати
остваривање
програмских садржаја

Стручни сарадници,
наставници

Током школске године

Стручни сарадници

Током школске године

Припремање
за
полагање
матуре
ученика осмог разреда

Директор,
стручни
сарадници,
наст.информатике

Мај, јун, јул

Преглед
школске
документације

Током школске године
Екскурзије ученика

Директор,
сарадници,

стручни

Сарадња
са
институцијама
из
локалне средине
Обилазак ИО Качер и
Стапари

Директор,
сарадници

стручни

Током школске године

Директор,
сарадници
Директор,
сарадници

стручни

Током школске године

стручни

мај,август

Организује припремну
наставу и поправне
испите ученика осмог
разреда
Учествује у подели
предмета и одељења за
наредну
школску
годину

Директор,
стручни
сарадници, активи

август

3.10.ШКОЛСКИ ОДБОР
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Дарко Мићевић
Дивна Поњавић

Ко је овлашћени предлагач
Скупштина града
Скупштина града
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Владимир Томановић
Лидија Дабовић
Гордана Бућић
Оливер Човић
Александар Милосављевић
Предраг Перишић
Гордана Дивљаковић
Седницама Школског одбора присутвују и два
који се бирају на почетку школске године.

Скупштина града
Представник родитеља
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених
Представник родитеља
Представник родитеља,председник
ученика, представника Ученичког парламента

Програм рада Школског одбора (у складу са чланом 56. Закона о основама система образовања
и васпитања)
Време
реализације

Активности/теме, садржаји

Начин
реализације:

СЕПТЕМБАР

Разматрање и усвајање Извештаја о оставривању
Годишњег плана рада за школску 2015/16.
Усвајање Извештаја о остваривању предшколског
програма
Увајање Извештаја о оставривау Школског
програмна од 1 до 8. разреда
Усвајање Изештаја о остваривању Школског
развојног плана з
Усвајање
Доношење Годишњег плана рада за школску
2016/2017.годину
Давање мишљења о избору наставника по
расписаним конкурсима /ако су конкурси
расписани/
Усвајање предложених релација
и времена
реализације које се односе на екскурзије ученика ,
наставу у природи и излете
Осигурање ученика
Усвајање полугодишњег
Извештаја о раду
директора
Информисање о изменама документације и
законских прописа
Остала питања од значаја за рад школе

дискусија

ОКТОБАР

Разматрање и усвајање измена и допуна Годишег
плана рада
Давње сагласности на Одлуку директора школе о
измени Плана набавки Школе – по потреби
Сарадња школе са друштвеном средином
Учешће чланова Школског одбора у планираним
активностима школе
Остала питања од значаја за рад школе

дискусија

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора

НОВЕМБАР

Анализа о реализацији Годишег плана рада школе
у школској 2016/2017.
Информисање радника школе, транспарентност
Анализа успеха и владања ученика на крају првог
класификционог периода
Избор пописне комисије
Остала питања од значаја за рад школе

Дискусија,
презентовање

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора

Безбедност ученика – анализа и предлози мера у
циљу поибољшања

дискусија

Чланови Школског
одбора

ДЕЦЕМБАР

Носиоци
реализације
и
сарадници
Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора
Стручни сарадници
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Директор школе
Помоћник
директора

Остала питања од значаја за рад школе
ЈУАНУАР

Разматрање успеха ученика школе после другог
класификационог периода – предози и мере за
побољшање
Усвајање Извештаја о попису школке имовине за
2017.године
План јавних набавки и Интерни план набавки
школе за 2017.годину
Остала питања од значаја за рад школе

Презентовање,
дискусија

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора
Стручни сарадници

ФЕБРУАР

Реализација Годишњег плана
рада школе у
школској
2016/2017.
Материјално-финансиско пословање школе
Остала питања од значаја за рад школе

Дискусија,
презентовање

МАРТ

Сарадња школе са друштвеном средином
Рад ученичких организација школе
Остала питања од значаја за рад школе

Дискусија,
презентовање

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора
Стручни сарадници
Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора

АПРИЛ

Анализа реализације годишњег плана рада школе

Анализа,
дискусија,
презентовање

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора

Разматрање успеха ученика школе након трећег
класификационог периода – предози и мере за
побољшање
Остала питања од значаја за рад школе

МАЈ

Утврђивање потреба за радницима 2017/2018.
Године
Остала питања од значаја за рад школе

Дискусија,
презентовање

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора

ЈУН

Доношење одлука о расписивању конкурса за
упражњена радна места
Анализа реализације Годишњег програма рада
школе
Усвајање извештаја о реализованим излетима,
настави у природи и екскуријама
Разматрање успеха ученика школе на крају
наставне године – предози и мере за побољшање
васпитно – образовног рада
Остала питања од значаја за рад школе

Дискусија,
разматрање

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора
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АВГУСТ

Извештај о реализацији Годишњег плана
школе за 2016/2017. годину
Пријем радника по расписаном конкурсу
Остала питања од значаја за рад школе

рада
Презентовање,
дискусија

Чланови Школског
одбора
Директор школе
Помоћник
директора

* Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења:
Увидом у записнике
Носиоци праћења су директор, помоћник директора и председник Школског одбора

Преседник Школског одбора је: Предраг Перишић
3.11. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Садржај
1. Израда оперативних програма рада:
- програм рада одељенских већа;
- програм рада одељенског старешине; - програм рада
одељенске заједнице;
- Изјашњавање ученика о изаборним и обавезним
изборним предметима
2. Увид у опремљеност ученика потребним уџбеницима
и прибором за рад, помоћ социјално угроженим
ученицима у набавци уџбеника
3. Подаци о:
- породичним и социјалним приликама ученика;
- интересовањима за ваннаставне активности
4. Припрема одељенских већа
5. Припрема и одржавање родитељских састанака
6. спровођење радионица и других активности
планираних програмом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
7. Праћење напредовања ученика у школском раду,
праћење редовности похађања редовне и допунске
наставе и ангажованости ученика у ваннаставним
активностима.
8. Пријем родитеља у оквиру термина та индивидуалне
разговоре
9.Праћее
успеха и понашања ученика на
класификационим периодима
10.Сређивање педагошке документације (ажурирање
дневника рада и матичних књига)
11. Припрема и извођење излета, екскурзија и посета
12. Ангажовање поводом обележавања значајних датума:
Дана Светог Саве,
13. Пријем нових ученика

Време
авгут, септембар
август
јун, септембар
септембар

септембар
септембар
према календару активности школе
током школске године, у складу са
програмом
континуирано, током школске године
током школке године
током школске године , у складу са
школским календаром
континуирано, током школске године
у складу са планираним терминима
у складу са школским календаром
током школске године

Начин реализације програмских садржаја одвија се кроз:
-вођење евиденције,
-сарадње са родитељима на индивидуалним и групним родитељским састанцима,
часове одељењског старешине
-сарадњу са директором, наставницима и стручним сарадницима на нивоу актива, тимова,
стручних органа
-сарадњу са другим институцијама и стручним лицима/по потреби/ и др.
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Школски програм предвидео је појединачне садржаје рада одељењског старешине за сваки разред.
Сегменти заједничких садржаја рада одељењских заједница, без обзира на разред су следећи:
 упознавање са правилима понашања у установи, безбедност, заштита од насиља
 саржаји у вези са школким упехом и дициплином
 превентивно деловање са циљем промоције здравог тил живота
 избор представника у Ученички парламент (седми и осми разред)
 учешће у школским манифестацијама и акцијама
 професионална оријентација
 реализација радионица у оквиру пројекта „Права детета“ /4.-8. Разред/ и друге теме од значаја
Стручна литература: /препоручена/
 Буквар дечјих права, Креативни центар, 1998.
 Конфликти и шта са њима, Креативни центар, 1994
 Еколошки буквар, Завод за уџбенике и наставна средства, 1991.
 Буквар лепог понашања, Модел, 2002.
 Дечје игре јуче, данас, сутра, Завод за издавање уџбеника, 2002.
 Чувари осмеха, Институт за психологију, 2002.
 Учионица добре воље, МОСТ, 1993.
 Речи су прозори или зидови, Институт за психологију, 1996.
 Како бити успешан наставник, Креативни центар, 2003.
 Учионица без насилништва, Креативни центар, 2004.

Појединачни садржаји рада одељењског старешине саставни су део Годишњег плана рада школе
/анекс/.
3.12. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Продужени боравак је посебно организована служба у наменским просторијама школе са
стручном бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева безбедан и осмишљен
боравак ученика првог и другог разреда у школи, у време када су родитељи на послу. Групе у
продуженом боравку су хомогене и подељене су по сменама. За школску 2015/16.годину обезбеђени су
просторни услови за две групе првог и две групе другог разреда.
ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ПО МЕСЕЦИМА

месец

септембар

активности
-Упознавање са ученицима
-Договор о раду и правилима понашања у продуженом боравку
-Упознавање школске околине
-Израда домаћих задатака и вежбање
-Игре по избору ученика
-Ликовне радионице
-Музичке активности
-Одлазак на плажу или у Велики парк
-Активности у школском дворишту
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-Неговање стечене културе

октобар

-Редовна израда домаћих задатака,учење
-Учествовање у активностима у оквиру „Дечије недеље“
-Стваралачке игре,ликовне активности
-Активности поводом обележавања Дана града
-Друштвене игре
-ТВ емисије
-Сакупљање лишћа,плодова
-Посета Градској библиотеци
-Шетња у природи
-Активности у фискултурној сали
-Поставка тематског паноа „Јесен“

-Редовно учење и израда домаћих задатака
новембар

децембар

јануар

фебруар

март

-Читање штампе за децу,лектире
-Организовање такмичења
-Друштвене игре
-Ликовна радионица
-Посета биоскопу
-Спортске активности у школском дворишту или у фискултурној сали
-Уређење учионице
-Вежбе стваралачког мишљења-вежбе питања и одговора,незавршена прича
-Музичке игре
-Израда домаћих задатака и помоћ слабијим ученицима
-Друштвене игре
-Игре на снегу
-Прослава Дана школе
-Израда новогодишњих украса
-Поставка паноа „Зима“
-Активности у сали
-Новогодишња журка
-Израда домаћих задатака,учење
-Редовно вежбање
-Игре на снегу
-ТВ емисије
-У част Светом Сави
-Занимљивости из дечије енциклопедије
-Активности у сали
-Ликовне активности
-Музичке активности
-Редовна израда домаћег задатка,учење и вежбање
-Спортске активности у сали
-Игре на снегу
-Друштвене игрe
-Организовање квиза
-Ликовне активности
-Посета народном позоришту
-Редовна израда домаћег задатка,учење и вежбање
-Друштвене игре
-Акције на уређењу учионице
-Тематске шетње-уочавање промена у природи,брање првог цвећа,...
-Литерарне игре-састави причу,песму,...
-Активности поводом 8. марта
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април

мај

јун

-Посета музеју
-Уређење тематског паноа „Пролеће“
-Ликовне активности
-Музичке активности
-Шетње до плаже
-Редовна израда домаћег задатка,учење и вежбање
-Организовање тематских шетњи
-Слободне игре
-Друштвене игре
-Посета Јокановића куће
-Фарбање и украшавање ускршњих јаја,израда паноа
-Спортске активности у дворишту или у сали
-Слободне игре у дворишту
-Израда домаћег задатка и вежбање
-Помоћ слабијим ученицима
-Шетње у природи
-Такмичење у спортовима
-Вежбање стваралачког мишљења
-Поста Градској галерији
-Занимљивости из дечије штампе
-Ликовне активности
-Музичке активности
-Креативне и забавне активности
-Шетња до плаже
-Учење и израда домаћег задатка
-Игре по избору ученика
-Друштвене игре
-Избор најбоље драматизације обрађених текстова
-Избор најбоље свеске за боравак
-Организујемо квиз
-Весело дружење поводом краја школске године

Дневни план рада

Време
7,30-9,30/
10,25- 12,00
9,30-11,00
11,00-12,45
13,00-13,30
13,45 -14,00
13,30 -15,00
15,00 -16,00

Активност
Долазак ученика који похађају наставу после подне
Пртихватање ученика из преподневне смене
Обавезан васпитно-образовни рад(израда домаћих задатака, вежбање
Слободне и стваралачке активности, одмор и релаксација за ученике који су
завршили са наставом
Ручак /ужина за обе групе деце
Организовање одласка ученика у поподневну смену
Обавезан образовно – васпитни рад за ученике који су пре подне похађали
наставу
Слободне активности
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IV ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
4.1.Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности
Разредна настава
Назив активности

Разред

Планирано часова Задужени наставник
на
годишњем
нивоу

Обележавање
Дечје I-IV
недеље
Обележавање
Дана I-IV
школе
Хуманитарна акција
I-IV

5-7

Одељењске старешине

5-7

Одељењске старешине

5-7

Бадњи дан и Божић

I-IV

3

Прослава Светог Саве

I-IV

3

Обележавање 8.марта

I-IV

2

Одељењске старешине
Стручни сардници
Одељењске старешине
Стручни сардници
Одељењске старешине
Стручни сардници
Одељењске старешине

Обележавање Васкрса

I-IV

4

Одељењске старешине

6-9

Одељењске старешине

2

Одељењске старешине,
наставници физичког
васпитања, наставници
ликовне културе

5

Одељењске старешине,
наставници физичког
васпитања, наставници
ликовне културе

Спортска
дружења- I-IV
недеље спорта и др.
Обележавање
Дана I-IV
града
(крос, цртање на тргу,
разговор
о
нашем
граду)
Остале
ванннаставне I-IV
ктивности

Предметна настава
Активности се реализује у складу са Планом одељењског старешине.
Назив активности

Разред

Планирано
Задужени наставник
часова
на
годишњем
нивоу

Обележавање Дечје недеље

V-VIII

5-7

Обележавање Дана школе

V-VIII

5-7

Хуманитарна акције

V-VIII

5-6

Уређење школског простора

V-VIII

3

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Стручни сардници
Одељењске
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старешине
Стручни сардници
Одељењске
старешине
Стручни сардници
Одељењске
старешине

Прослава Светог Саве

V-VIII

3

Обележавање 8.марта

V-VIII

2

Обележавање Васкрса

V-VIII

2

Одељењске
старешине

Спортска дружења - недеље спорта

V-VIII

5-8

Одељењске
старешине

Обележавање Дана града (крос, цртање на тргу, V- VIII
разговор о нашем граду)

4

Остале друштвене активности

5

Одељењске
старешине,
наставници физичког
вас.,наста.лик.културе
Одељењске
старешине,
наставници физичког
вас.,наста.лик.културе

V- VIII

4.2. СЕКЦИЈЕ
МАТИЧНА ШКОЛА
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
36
ЛИТЕРАЛНА
36
РЕЦИТАТОРСКА
36
НОВИНАРСКА
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА И 36
ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ
36
ДРАМСКА
36
ЕКОЛОШКА
36
ГРАЂЕВИНСКОАРХИТЕКТНСКА
36
ИНФОРМАТИЧКОПРОГРАМЕРСКА
МУЛТИМЕДИЈАЛНА
И 36
ИНФОРМАТИЧКА

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ
Биљана Кнежевић
Љиљана Јелисавчић
Данка Спарић
Весна Шекељић

ФОЛКЛОРНА
ХОРТИКУЛТУРА
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
СПОРТСКО НОВИНАРСКА
ВЕРСКА
ИСТОРИЈСКА
РУКОМЕТНА
ФУДБАЛСКА
КОШАРКАШКА

Никола Мићевић
Стевка Жунић
Зорица Николић
Кристина Ђорђевић Љубичић
Немања Матејић
Миломир Максимовић
Марина Јовановић
Никола Мићевић
Никола Мићевић

36
36
36
36
36
36
36
36
36

Јулија Филиповић
Јасна Радосављевић
Оливера Крстић
Биљана Бојовић
Александар Милосављевић
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ГИМНАСТИЧКА
СТРЕЉАШТВО
ПЛИВАЊЕ
ОДБОЈКА
СТОНИ ТЕНИС
ПЛАНИНАРСКА
АТЛЕТИКА
ТЕНИС

36
36
36
36
36
36
36
36

Кристина Ђорђевић Љубичић
Кристина Ђорђевић Љубичић
Марина Јовановић
Никола Мићевић
Марина Јовановић
Зоран Вучићевић
Кристина Ђорђевић Љубичић
Марина Јовановић

ИО СТАПАРИ
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
РЕЦИТАТОРСКА
ЕКОЛОШКА

БРОЈ ЧАСОВА
36
36

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ
Црнић Биљана
Бранка Кремић

4.3.ХОР – матична школа
Хор старијих разреда са 136 часова годишње, реализоваће се
слободна активност.
За хор је задужена наставница Јасминка Гајић.

током школске године као

4.4.Додатни вапитно – образовни рад
Ова активност се организује за ученике од 4. до 8. Разреда са посебним способностима,
склоностима и интересовањима за поједине предмете, у трајању од једног часа седмично,
односно са по 36 часова до 7. разреда , тј. 34 часа за ученике 8. разреда.
4.5.Допунска настава
Допунска анстаав организује се за ученике свих разреда којима је потребна помоћ у савладавању
програма и учењу .
4.6.Програм екскурзија и на ставе у природи
Основни циљеви наставе у природи и екскурзије су:
-побољшање здравља и физичких способности ученика
-развијање здравствених и хигијенских навика и бриге о сопственом здрављу
-осамостаљивање ученика у реализацији различитих активности
-уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима
-проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи
-упознавање начина живота и рада људи у појединим крајевима
-изграђивање еколошких навика и чување животне средине
-повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу
-упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима окружења
кроз који путују и окружења у ком бораве
-социјализација ученика, стицање искустава у колективном духу, развијање спортског и
такмичарског духа, тимског рада, другарских односа, толеранције на различитости, пружање
подршке и помоћи другима, поштовање правила понашања у различитим окружњима и
приликом обилазака различитих културних споменика, верских објеката, музеја, галерија и сл.
Основни циљеви излета и ексурзија су:
-упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима окружења
кроз који путују и окружења у ком бораве
-проширивање
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постојећих и стицање нових знања и искустава током боравка везаних за садржаје из различитих
предмета, а посебно из историје, географије, биологије, ликовне културе ТО и српског језика
-повезивање теоретских знања са практичним искуствима
-развијање одговорног односа према природи, културној баштини и понашања у складу са
друштвеним нормама
-поштовање
правила понашања у различитим окружњима и приликом обилазака различитих културних
споменика, верских објеката, музеја, галерија и сл
-развијање другарских
односа, толеранције на различитости, уважавање потреба других и избегавање сукоба
-развијање еколошких навика и чување животне средине
Прилико реализације излета, наставе у природи и ексурзија за све узрасте сачиниће се посебни
планови извођења, уз конкретизацију свих активности које ће се реализовати током путовања и
боравка на одабраним дестинацијама.
Редн.
бр.
1.

Активности

Начин реализације

Предлози одељењских
већа о дестинацијама
излета, наставе у природи
и екскурзија за све узрасте
Предлози родитеља о
дестинацијама излета,
наставе у природи и
екскурзија за све узрасте
Усвајање коначне листе
могућих дестинација на
седници Савета родитеља
школе и временом
реализације истих, са
одређивањем дневница за
наставнике
Анкетирање родитеља о
настави у природи,
екскурзијама и излетима

-на седници
Наставничког већа
утврђен и усвојен
предлог
-на одељеским
родитељским
састанцима утврђен и
усвојен предлог
-усвојена листа на
седници Савета
родитеља школе

5.

Расписивање тендера,
прикупљање понуда,
састанци представника
родитеља и избор агенција

6.

Реализација одабраних
излета, наставе у природи
и екскурзија;
редована, допунска и
додатна настава,
ваннаставне активности,
шетње, излети, посете,
обиласци, друштвене и
спортске активности
Анализа реализованих
излета, наставе у природи
и екскурзија на
родитељским састанцима,
седници Наставничког

-прикупљена
тендерска
документација,
одржани састанци и
извршен избор
-одржане ексурзије ,
излети и настави у
природи

2.

3

4.

7.

-припрема анкета

-одржани родитељски
састанци и седнице

Носиоци
реализације
-руководиоци
одељењских
већа, помоћник
директора
-родитељи и ОС

Време
реализације
Прва недеља
септембра
прва седмица
септембра

-председник
до 15.
Савета родитеља септембра

-руководиоци
-током
одељењских
школске
већа, помоћник
директора, ОС
-секретар школе, у октобру
помоћник
директора,
представници
родитеља
октобар,
април, мај и
јуни

-ОС,
руководиоци
одељењских
већа,
председник

после
реализације
активности
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већа школе, Савету
родитеља школе
8.

Постављање паноа са
-урађене презентације
сликама на огласне табле у екскурзија и наставе у
одељења, израда ЦД-ова за природи
ученике и прикази
реализованих активности
у школском листу и сајту
школе

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

савета родитеља
и помћник
директора
-ОС, чланови
новинарске
секције,
наставник
задужен за сајт

после
реализације
активности

И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Годишњим планом рада , а на предлог Савета родитеља, за ученике разредне наставе, планирани
су једнодневни излети или настава у природи. Савет родитеља усвојио је следеће дестинације:
Разред

Настава у природи
Златар
Златар
Тара –Бели бор или Оморика
Аранђеловац

1.
2.
3.
4.
Разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Припремни
предшколски
програм

Време реализације
мај/јун
мај/јун
мај/јун
мај/јун

Екскурзија/излет
Злакуса
Сирогојно
Јагодина
Злакуса- Терзића авлија
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Ужице – Пролом бања- Ђавоља
варош- Куршумлија- Ужице
УжицеКопоринСмедеревоМанасија- Ресава- Крагујевац
Ужице- Жича – Крушевац- НишУжице
Ужице- Сремски Карловци- Фрушка
гора - Нови Сад – Ужице

Трајање
једнодневна
једнодневна
једнодневна
једнодневна

Време реализације
мај/јун
мај/јун
мај/јун
мај/јун

дводневна

мај/јун

дводневна

мај/јун

дводневна

мај/јун

дводневна

мај/јун

једнодневна

мај/јун

Ужице- Београд

НАПОМЕНА:
Ученици предметне наставе из ИО Стапари, као и до сада , могу се прикључити
ученицима из матичне школе или се прикључити разредној настави ИО Качер и Стапари на
једнодневном излету
Ученици разредне наставе из ИО Качер и Стапари – излет Аранђеловац, Топола, Опленац,
време реализације- мај-јун

107

V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА
5.1.ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ
Програмски задаци васпитног рада школе су садржани у циљевима основног образовања и
васпитања, те ће школа у складу са тим:
- Развијати толеранцију и осећај алтруизма и емапатије међу својим ученицима и
запосленим , истичући поштовање расне, националне, културне, језичке и сваке
друге различитости
- Развијати способност комуницирања и способности за тимски рад
- Развијати свест код ученика о себи, изражавању сопственог мишљења и
самоиницијативе , али водећи рачуна о потребама других и др.
Задаци ће се континуирано остваривати током школске године и у свим
активностима школе . Програмске задатке остварују сви запослени , са
посебним акцентом на важности личног примера сваког запосленог. У
остваривању ових задатака од огромне важности су родитељи са којима ћемо
заједно тежити остварењу ових задатака.
5.2.

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Према Закону о основама система образовања и васпитања у последња два разреда
основне школе може да се организује ученички парламент.
Парламент чине по две представника сваког одељења у школи.
Парламент се бира сваке школске године и има председника.Јелена Максимовић помаже
ученицима у организацији рада Ученичког парламента.

Назив активности
1.Давање мишљења и предлога
стручним органима,ШО,СР,директору о
правилима понашања у
школи,слободним и ваннаставним
активностима,учешћу на спортским и
другим такмичењима и
манифестацијама...
Избор представника у Школски одбор
Избор представника у Стручни актив за
развојно планирање

НОСИОЦИ

-наставници
задужени за рада
са УП
-председник УП

2.Разматрања односа сарадње ученика и
наставника,васпитача,сртучних
сарадника
Обавештава ученике о информацијама
значајним за образовање и васпитање

-наставници
задужени за рада
са УП
-председник УП

3. Покретање акција од значаја у
области безбедности, превенције
заштите ученика од насиља, развијања
толеранције, хуманости, алтруизма

Чланови
Ученичког
парламента

НАЧИН
РАДА

ВРЕМЕ

МЕСТО

-дискусија
септембар -Матична
школа

-дискусија,
организација
реализација

-јануар
-април
-јун

-Матична
школа

Хуманитарне
акције,
дружења

Током
школске
године

Матична
школа
ИО
Стапари
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5.3. ПРОГРАМ РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
Задужени у матичној школи су Милица Николић , проф. разредне наставе за смену А и
Цмиљана Јанковић за смену Б.
Подмладак Црвеног крста свој план усклађује са планом Општинског одбора Црвеног
крста из Ужица ради спровођења заједничких акција: учлањавање ученика у ПЦК, хуманитарне
акција на прикупљању помоћи, солидарне акције, предавања за ученике, учешће на ликовним и
литерарним конкурсима, учешће на такмичењу у организацији Црвеног крста и сл.
Садржај рада
Време
Едукација ученика о улози Током школске године
организације у свету и код нас
Учешће
у
хуманитарним
активностима у организацији
Црвеног крста
Учешће
у
ликовним
и
литералним конкурсима у
организацији Црвеног крста
Учешће у такмичењу које се
организује
за
ученике
четвртог разреда
Остале активности у складу са
циљевима Црвеног крста и
школе

Сарадници и извршиоци
Цмиљана
Јанковић,Милица
Николић чланови Црвеног
крста
Током школске године
Цмиљана
Јанковић,Милица
Николић
,ученици
и
наставници школе
Током школске године, у Ученици,
наставници
и
складуса
планираном учитељи
динамиком Црвеног крста
Април-јун
Учитељи 4. Разреда, ученици
4. Разреда и волонтери
Црвеног крста
Током школске године
Ученици,
наставници
и
учитељи,родитељи

5.4.Програм културних активности школе
Редн.
бр.
1.

Активности

Начин реализације

Обележавање Дана школе

-постављање изложбе
учениких радова у
холовима

2.

Прослава Светог Саве

3.

Посета Музеју, Градској
галерији, библиотеци и
Јокановића кући

4.

Гледање позоришне и
биоскопске представе

-литерарни конкурс
-приредбе за ученике
и родитеље у матичној
школи и издвојеним
одељењима
-организовани одлазак
ученика

-организовани одлазак
ученика

Носиоци
реализације
-наставници ,
учитељи

Време
реализације
децембар

вероучитељи,
наставник
музичке културе
и српског језика
учитељи,
одељењске
старешине
наставници
ликовне
културе,
историје и
српског језика,
одељењске
старешине

јануар

током године,
према
садржајима и
кативностима
који буду
презентов.
Најмање
једном у току
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године
5.

6.

7.

8.

Завршна приредба ученика
припремног предшколског
узраста
Препоруке за избор
најчитанијих књига по
узрастима
Сарадња са градском
библиотеком поводом
промоција књига,
књижевних вечери и
изложби
Други пригодни садржаји,
у складу са могућностима
школе

Приредба

васпитачи

-кратки прикази
најчитанијих књига и
постављање истих /
панои или на сајту
школе /
-присуство наставника
српског језика и
ученика- чланова
новинарске
секције
Приредбе, књижевне
вечери, трибине и сл.

-наставници
српског језика и
Актив разредне
наставе

-април

-наставници
српског језика

-током године

Наставници,
стручни
сарадници

Током године

5.5.Програм школског спорта и спортских активности
Изабрани спорт , као трећи час физичког васпитања, интрегрисан је у редован школски распоред.
На овим часовима биће реализоване активности у складу са проторним условима школе. Школа
је у обавези да организује и недеље спорта, два пута током школске године, у циљу промоције
здравог стила живота.
Редн.
Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
бр.
реализације
реализације
2.
Рад спортских секција
-тренинзи и учешће на наставници
-током целе
спортским
физичког
године
надметањима у
васпитања
следећим спортовима:
кошарка, фудбал,
одбојка, рукомет,
стрељаштво,
стони.тенис,
гимнастика
3.
Крос „За срећније
-реализација кроса уз
наставници
-прва
детињство“ и априлски
учешће ученика свих
физичког
седмица
крос
узраста
васпитања и
октобра и
учитељи
април
4.
Улична трка града
-реализација трке у
наставници
-септембар и
сарадњи са локалном
физичког
април
управом
васпитања,
васпитачи и
учитељи
5.
ОСИШОС
-учешће на
наставници
-април, мај
такмиењима у оквиру
физичког
ОСИШОС-а за екипе
васпитања
школе у свим
спортовима
6.
Такмичење у стоном
-школа је
наставници
-фебруар
тенису
традиционално
физичког
домаћин овог
васпитања
такмичења за све
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7.

Такмичење у стрељаштву

8.

Недеља спорта

екипе града / основних
и средњих школа
-школа је
традиционално
домаћин овог
такмичења за све
екипе града
-градска
манифестација
спотрских активности
ученика кроз
различите турнире и
спортска такмичења у
школи и граду током
једне наставне недеље

наставници
физичког
васпитања

-фебруар

наставници
физичког
васпитања,
учитељи и
одељењске
старешине

-октобар и
април/мај

*У складу са Законом о спорту, школски спортски објекти се могу давати на коришћење другим
лицима,али само уколико су претходно задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских
школских активности.
5.6.Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције
других облика ризичног понашања
Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања деце, којима се угрожава
или нарушава физички, психички и морални интегритет личности детета, представљају повреду
једног од основних права детета , а то је право на живот, опстанак и развој.
На основу Конвенције о правима детета, Посебног протокола о заштити ученика од насиља,
злостављања , а у складу са специфичностима рада, школа је сачинила посебан Програм
заштите деце/ученика од насиља злостављања и занемаривања и програм превенције других
облика ризичног понашања. На реализацији овог програма укључени су сви наставници и
запослени у установе. Посебно се његовом реализацијом бави Тим за заштиту деце/ученика од
насиља, злостављања и занемаривања.
Тим чине:
- Никола Бацетић – директор школе
- Слободан Алексић, помоћник директора
- Весна Ешпек Дебељевић, педагог
- Катарина Карановић, педагог
- Бранко Мићовић
- Весна Димитријевић
- Миломир Максимовић
- Биљана Богдановић
- Биљана Николић
- Зоран Вучићевић
- Алексанар Лојаница
- Данка Богосављевић
- представник ученика
- представник родитеља
- школски полицајац
Ред
број
1.

Активности ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Обрада тема у оквиру ЧОС
које се односе на упознавање
са правилима понашања у

Начин реализације
часови одељењског
старешине и
радионице

Носиоци
активности
-одељењске
старешине,
стручни

Време
реализације
-током целе
године, према
плановима рада
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2.

школи и израду одељењских
правила; теме везане за
другарство, узајамно
уважавање, толеранцију;
ненасилно решавање сукоба,
радионице везане за права
детета – теме су дате у
програму ЧОС-а за сваки
разред
Рад у области културних,
спортских, хуманиратних и
других активности уз
укључивање ученика у
разноврсне садржаје

-промовисање здравих
животних стилова – бављење
спортом, заштита од болести
завусности; заштита од
злоупотребе дувана, алкохола
и дроге; полно преносивих
болести; рискантног
понашања; развој еколошке
свети и чување животне
средине

-приредба за полазак у
школу
-програми у оквиру
Дечје недеље
-обележавање Дана
школе и Светог Саве
-учешће у
хуманитарним
акцијама
-учешће на разним
конкурсима
-учешће на
такмичењима
-спортски турнири
-обележавање
значајних датума на
ЧОС-у
-посете биоскопу и
позоришту
-обилазак Градске
галерије и Јокановића
куће
-сарадња са другим
школама
-постављање изложби
радова ученика у
холовима школе и
друге активности
посебно јавно
истицање, похвалама,
скромним наградама и
промотивним
дружењима ученике
који учествују у
такмичењима и
ваншколским
активностима,
продајне изложбе,
организовање квизова
знања из различитих
области на нивоу
школе; обележавање

сарадници

одељењског
старешине

-одељењске
старешине
-руководиоци
секција
-Тим

-током целе
године, према
Годишњем
плану рада
школе
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значајних датума
везаних за екологију и
чување животне
средине
3.

Рад са родитељима, посебно
родитељима ученика који
испољавају проблеме у
понашању
-анкетирање родитеља везано
за решавање ових проблема у
школи
-упознавање родитеља,
чланове Савета родитеља
школе, о дигиталном насиљу

4.

Рад са ученицима члановима
парламента

5.

Сарадња са локалном
средином – Домом здравља ,
Патронажном службом,
Заводом за заштиту здравља,
Школском управом, Центром
за социјални рад,Градском
галеријом,Музејем,
Општином,Црвеним крстом,
спортским клубовима и
удружењима, библиотеком,
МУП-ом , Ужичким центром
за права детета
Упознавање родитеља са
Посебним протоколом о
заштити деце- родитељи
ученика I и V разреда – по
потреби и у другим
одељењима
Упознавање ученика са
Посебним протоколом о
заштити деце и поступању у
установи у одговору на

6.

7.

-упознавање родитеља
на родитељским
састанцима о
процедурама у школи
приликом појаве
насиља
-појачан васпитни рад
кроз информисање,
договарање о даљем
поступању и сарадњи
-анкетирање о срадњи
школе са породицом
-радионица за
родитеље о
дигиталног насиља
-хуманитарна акција
друг-другу и друге
сличне акције
-реализација
вршњачких едукација
из области права
детета

-одељењски
старешина и
стручни
сарадници

-у септембру и
по потреби
током године

-чланови
парламента и
наставници који
координирају
рад

-октобар и
током године

договори, анализе,
предавања и
радионице за ученике,
родитеље, реализација
пројеката и
заједничких
активности

-директор
-наставници
-одељењске
старешине
-Тим
-сраданици из
локалне средине

током године
према
планираним
активностима и
по потреби

родитељски састанци

-одељењске
старешине

- I и V разред
новембар, а за
остала
у току године

на часовима
одељењског
старешине

стручни
сарадници и
одељењске
старешине

од новембра и
децембар
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8.

9.

10.

11.

12.

насиље злостављање и
занемаривање – за I и V
разред, као и у осталим
разредима
Реализација радионица са
ученицима предметне наставе
о дигиталном насиљу
Стручно усавршавање
наставника / број семинара и
наставника који их похађају
зависи од буџетских средстава
/
Идентификовање и рано
препознавање ризика од
насиља, злостављања и
занемаривања анкетирањем
ученика
Предлози Тима о мерама за
превенцију и заштиту после
обраде анкета
Предлози Тима за побољшање
ситуације и извештај о раду
Тима

13.

Активности у области
самовредовања које се односе
на ову областа /анкетирање

14.

Извештавање органа
управљања, Савета родитеља
и ученичког парламента о
раду Тима
ИНТЕРВЕНТНЕ
АКТИВНОСТИ
Проверавање сумње или
откривање насиља,
злостављања или
занемаривања

1.

на часовима
одељењског
старешине

стручни
сарадници и
одељењске
старешине
Учитељско
друштво
Регионални
центар

од новембра до
марта

-анкетирање 4
одељења / 3, 4, 5, и 7.
разред /

чланови Тима и
одељењске
старешине

-јануар и
фебруар

-седница Тима

Тим

-март

-у писменој форми
подноси се извештај
директору два пута
годишње
-анкетирање
планирано у оквиру
самовредновања

Тим

јануар и јун

Семинари везани за
превенцију насиља и
рад са одељењем

-на седницама

Начин реализације
-прикупљањем
информација /
директно или
индиректно /
-преглед видео записа
-на месту дешавања
раздвојити сукобљене
и по потеби пружити
или обезбедити
потребну помоћ

-током године

Тим за
новембар-март
самовредновање
и стручни
сарадници
директор школе јануар- мај-јуни

Носиоци
активности
-Тим и сви
запослени

Време
реализације
-редовно током
године

сви запослени у
установи

-у моменту
дешавања

-одмах после
прекида и
смиривања или
по сазнању
-непосредно
после дешавања

2.

Прекид насиља и смиривање
учесника

3.

Обавештавање родитеља

-телефонским путем
или писмено

-одељески
старешина Тим,
директор

4.

Консултације у вези насиља
које се десило / околности,
анализа чињеница, процена

-разговор

одељењски
старешина,
дежурни
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нивоа /

5.

Појачан васпитни рад са
ученицима који су извршили
први ниво насиља

6.

Евиденција и праћење
понашања ученика у насиљу
првог нивоа и извештавање
Тима

7.

Појачан васпитни рад са
ученицима који су поновили
насиље првог нивоа

8.

Послови везани за процедуре
насиља другог нивоа

8.

Израда оперативног плана
заштите за ученике- ученике

-разговор са
починиоцима насиља
-разговор са
ученицима који су
трпили насиље
-разговор са
ученицима сведоцима
насиља и целим
одељењем
-разговор са
родитељима
-евиденција насиља
-праћење мера
-писани извештај
Тиму на крају
тромесечја
-прикупљање
инфромација и
разговори одељењског
старешине и педагога
са учеником и
родитељима и даљи
васпитни рад са
учеником и одељењем
-по потреби директор
покреће васпитнодисциплински
поступак
-изјаве ученика у
присуству родитеља о
самој ситуацији
-прикупљање осталих
података
- разговори
одељењског
старешине и педагога
са учеником и
родитељима
- даљи појачан
васпитни рад са
учеником и одељењем
-по потреби директор
покреће васпитнодисциплински
поступак
-планови за сваког
ученика појединачно

наставник,
педагог, Тим,
директор,
ученички
парламент
-одељењски
старешина и
родитељ

-увек када се
деси насиље

-одељењски
старешина

-код сваке
појаве насиља
првог нивоа

-одељењски
старешине
-педагог
-остали чланови
Тима
-директор
-родитељ

-увек када
одељењски
старешине
процени да је
овај рад
неопходан, рад
једном или
неколико пута
поновљеног
насиља првог
нивоа

-одељењски
старешине
-педагог
-остали чланови
Тима
-директор
-родитељ

-увек када се
деси насиље
другог нивоа

Тим за заштиту
/ ОС, педагог,
директор,

-у сваком
насиљу другог
нивоа
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9.

Послови везани за процедуре
насиља трећег нивоа

10.

Подношење пријава
надлежним органима,
организацијама и службама
и обавештавање Школске
управе о насиљу и
злостављању трећег нивоа
Израда оперативног плана
заштите за ученике-ученике

11.

родитељ и др.
-одељењски
старешине
-педагог
-остали чланови
Тима
-директор
-родитељ
-представници
других
организација

-послови око
прикупљања
инфромација
-изјаве о насиљу
ученика коју он даје
директора у присуству
педагога, и родитеља
/ако није спречен /
-директор покреће
васпитнодисциплински
поступак
-изрицање мере
-инфромисање, по
потреби укључивање и
сарадња са Центром за
социјални рад,
здравственим
службама, полицијом,
Школском управом и
другим
организацијама
-појачан васпитни рад
са учеником
-пре подношења
директор школе
пријаве разговор са
родитељима
-писмена пријава
-писмено обавештење

-увек када се
деси насиље
трећег нивоа

-планови за сваког
ученика појединачно

Тим за заштиту
/ ОС, педагог,
директор,
родитељ и др.
-директор
школе

-у сваком
насиљу трећег
нивоа

- када се сумња
или утврди да
насиље има
елементе
кривичног дела
или прекршаја
- када је
запослени
починиоц

Информисање Центра за
социјални рад и полиције о
сумња или сазнање о насиљу,
злостављања или
занемаривању које ученик
трпи у породици
Обавештавање родитеља и
полиције када постоји сумња
да насилни догађај има
елементе кривичног дела или
прекршаја

-писмено обавештење

-писмено обавештење

-директор
школе

14.

Послови везани за процедуру
када је запослени починилац
насиља, злостављања и
занемаривања

-директор
школе

15.

Обавештавање полиције када

-директор школе
предузима мере према
запосленом, а са
дететом процедура
заштите
-позивање полиције

12.

13.

-директор,

-у року од 24
сата

- када се сумња
или се утврди
да постоји такво
насиље

-одмах када се
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је родитељ починилац насиља
и злостављања према
запосленом
16.

17.

18.

-секретар,
-дежурни
наставник
-чланови Тима
-обавештавање
-директор
родитеља и надлежних школе
институција
-рад на процедури
покретања васпитно-директор и
дисциплинског
остали
поступка и изрицања
учесници у
васпитноваспитнодисциплинске мере на дисциплиском
седници Наставничког поступку
већа
-усмено и писмено
-директор
обавештавње
школе

Обавештавање родитеља, а
,по потреби, полиције и
Центра за социјални рад о
насиљу ученика према
запосленом
- покретање васпитнодисциплинског поступка за
тог или те ученике
-изрицање васпитнодисциплинске мере у складу
са Законом
Обавештавање родитеља,
полиције и Центра за
социјални рад о сумњи да је
починилац насиља треће
одрасло лице
Посебна пажња у школској
-процедуре везане за
2016/2017. години биће
дигитално насиље,
посвећена дигиталном насиљу када се деси
и примени приручника које је
доставило Министартво
просвете

Тим, одељењске
старешине

насиље деси

-одмах када се
насиље деси

-одмах по
сазнању

-одмах по
сазнању

Поред наведених садржаја у школи се на ЧОС-у посебна пажња поклања и превенцији везаној за
друга ризична понашања ученика / злоупотреба дувана, алкохола, психоактивних супстанци /,
кроз сличне активности.

Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања деце, којима се угрожава
или нарушава физички, психички и морални интегритет личности детета, представљају повреду
једног од основних права детета наведених у Конвенцији Уједињених нација о правима детета, а
то је право на живот, опстанак и развој.
Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета
(„Службени лист СФРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 15/90 и „Службени лист СРЈ” додатак: Међународни уговори, број 4/96 и 2/97) држава се обавезала да преузме мере за
спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и да обезбеди
заштиту детета.
Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05, у даљем тексту Закон) дефинисано је да се права детета и
ученика остварују у складу са потврђеним међународним уговорима, и да је установа дужна да
обезбеди њихово остваривање (члан 95).
На основу Посебног протокола, а у складу са специфичностима рада, наша школа је
дефинисала Програм заштите деце/ученика од насиља и формирала Тим за превенцију насиља,
злостављања и занемаривања.
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5.7.Програм слободних активности ученика
За ученике разредне наставе планиран је један час недељно за реализацију друштвених,
техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. У оквиру овог часа реализују се
разноврсни садржаји са свим ученицима. За ученике предметне наставе организују се секције,
које бирају према сопственој жељи и афинитету, такође са једним часом недељно.
Основна сврха ових часова је увођење ученика у квалитетно организовано и осмишљено
слободно време, задовољавање потреба ученика за новим сазнањима, креативном изражавању,
развијању духа другарства, толеранције на различитости, спремност пружања помоћи и подршке
другима, духа тимског рада. У табели су дати глобални садржаји који су у Годишњем плану рада
школе детаљније разрађени, а током године се често реализује више од планираних садржаја.
Редн.
Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
бр.
реализације
реализације
1.
Разредна настава-припрема програма и -актив 3. разреда -1. дан
активности за сва
извођење приредба
школске
одељења:
године
-приредба за предшколске
групе и ученике 1. разреда
-обележавање Дечје
-радионице, игра,
-учитељи свих
недеље –радионице о
дружења
одељења
-прва седмица
Конвенцији, пријем првака
октобра
у Дечји савез, прикупљање
прибора и уџбеника
-израда цртежа,
-учитељи свих
-обележавање значајних
састава, учешће на
одељења
датума: Дан школе, Свети конкурсима,
-трећа
Сава и други
реализација приредби
седмица
учитељи свих
децембра и
-израда цртежа,
одељења
последња
паноа, гајење украсног учитељи свих
седмица
биља
-уређење учионица и
одељења
јануара
-припреме
и
учешће
холова/Акциони план /
-током године
на такмичењима
учитељи свих
-фебруар,
одељења
март
-учешће
у
-учешће у разним
хуманитарним
такмичењима
учитељи свих
акцијама
и
такмичење
-сарадња са Црвеним
одељења
екипе
крстом и реализација
-током године
хуманитарних акција
-посете изложбама,
позоришној представи,
обилазак знаменитости
града
2.
Новинарска секција-практична вежбања
-наставник
-један час
израда појединих врста
израде новинарских
српског језика
недељно
новинарских чланакачланака, издавање
задужен за ову
током целе
извештај, интервју,
листа
секцију
године, а
репортажа, припрема
Данка Спарић
излазак листа
чланака а и израда
у мају
школског листа, посета
штампарији и Сајму књига
3.
Рецитаторска секција- практична вежбања, -наставник
-један час
Упућивање ученика у
наступи и такмичења
српског језика
недељно
правилно изговарање,
задужен за ову
током целе
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4.

5.

6.

7.

9.

10.

наглашавање и
акцентовање поезије,
учешће рецитаора у
приредбама, избор песама
за такмичење, припрема
ученика и такмичење,
сусрети са песницима у
библиотеци или школи
Литерална секција –
упућивање ученика у
природу језика, порекло
речи, њихова градња,
кованице, чување језика,
припреме за такмичење из
граматике
Драмска секција –
ученици развијају своје
говорне
способноти,слободу
изражавања и
покрета.Продукти ове
секције су представе које
се увежбавају током
школске године
Библиотечка са
читалачким клубомразвија љубав према
књизи, подстиче
индивидуалну и
итраживачку
ктреативност, развија
критичко мишљење ,
навикава и оспособљава за
самосталан рад
Ликовна секција –
упознавање ученицима са
различитим методама и
стиловима изражавања у
ликовној култури, израда
цртежа, слика, предмета,
постављање изложби у
холовима школе, учешће у
градским
манифестацијама везаним
за овај предмет, учешће на
конкурсима,мурали
Верска – развијање
духовности, неговање
моралних, етичких
вредности
Хор- обучавање ученика
за правилно извођење
песама / темпо, тоналитет,

секцију,
Љиљана
Јелисавчић

године,
учешће у
приредбама
према
календару,
такмичење у
мају

-рад са текстовима,
практична вежбања

-наставник
српског језика
задужен за ову
секцију, Биљана
Кнежевић

-један час
недељно
током целе
године,
такмичење у
марту

рад на драмским
текстовима, изразу,
сценографији

наставник
српског језика
задужен за ову
секцију
Јулија
Филиповић

Један час
недељно

Практичан рад у
библиотеци, анализа,
дискисија и сл.

Весна Шекељић

Један час
недељно

-израда практичних
радова

-натавници
ликовне
културе, Зорица
Николић

-један час
недељно
током целе
годинеизложбе у
децембру,
јануару и
априлу,
конкурси
током године

Панои, рад на
текстовима, учешће на
конкурсима и сл.

Немања Матејић

Један час
недељно

-вежбање и извођење
песама на приредбама

-наставник
музичке културе
Јасминка Гајић

-један час
недељно
током целе
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

гласност, дисање /,
увежбавање песама за
приредбе / Дан школи и
Свати Сава и завршетак
школске године /
Еколошка секција- израда
паноа о очувању животне
средине и знаменитим
биолозима Србије,
уређење кабинета,
извођење експеримената
за биљкама, обилазак
кабинета биологије у
медицинској школи и
депоније „Дубоко“,
одржавање зелених
површина у окружењу
школе.
Хортикултура – развијање
свести о екологији,
очувању природе, уређењу
ентеријера и екстеријера ,
озелењавањем простора
школе
Мултимедијалноинформатичка секцијаупознавање ученика са
основним моделима који
су у саставу мултимедије и
њихова практична
примена у пракси, израда
презентација и
представљање
најуспешнијих на сајту
школе
Грађевинскоархитектонска секцијаУпознавање ученка са
различитим стиловима и
техникама градње, израда
шема, цртежа, модела и
израда истих, припреме за
такмичење
Информатичкопрограмерска секцијаупознавање ученика са
основним софтверима за
израду програма, употреба
одређеног програмског
језика за израду програма
и припреме за такмичење
Спортске секције- са
ученицима ће радити

године,
приредбе
према
календару
рада школе
један час
недељно
током целе
године, панои
у новембру и
марту

-практични радови,
употреба додатне
литературе,
коришћење интернета
за прикупљање
података, постављање
паноа

-наставници
биологије Јасна
Радосављевић

гајење украсних
биљака

Стевка Жунић

према плану
секције

-практични радови –
снимање фотоапаратом, сакупљање
података са интернета
и презентовање истих

-наставник
задужен за ову
секцију
Александар
Милосављевић

један час
недељно
током целе
године

-практични радови,
постављање изложби
у кабинету и холовима
школе и учешће на
такмичењу

-наставник
задужен за ову
секцију
Оливера Крстић

један час
недељно
током целе
године

-практични радови и
учешће на такмичењу

-наставник
задужен за ову
секцију
Биљана Бојовић

један час
недељно
током целе
године

-практично
упражњавање

-наставници ће
водити по две

по један час
недељно
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17.

18.

атлетска, кошаркашка,
рукометна, одбојкашка,
фудбалска,
стрељаштво,спортско
новинарство,стони тенис,
,пливање,гимнастика и
фолклорна секција,
ученици ће се обучавати
за правилно бављење
одређеним спортом,
увежбавати и усавршавати
и припремати за
такмичења, односно
наступ, организоваће се
турнири и надметања у
школи и на нивоу града
Планинарска секција –
ученици ће планинарењем
веповећати знање из
природних наука, вежбати
дух и тело, упознати своју
околину
Историјска секција –
значај историје , развијање
узрочно- последничког
закључивања и др.

одређеног спорта на
тренинзима и учешће
на такмичењима

секције

током целе
године за
сваку секцију
/ односно по
18 часова за
дечаке и
девојчице /

-излети, размена
искустава

Зоран
Вучићевић

према плану
секције

Панои, рад на
текстовима

Миломир
Максимовић

према плану
секције

3.7. Програм професионалне оријентације
Основни циљ професионалне оријентације је упознавање ученика са светом занимања,
упознавање са различитим пословима и професијама у којим се ти послови обављају и развијање
свести код ученика о личним склоностима и интересовањима и способностима за бављење
одређеним пословима и занимањима. Реализује се кроз различите садржаје у оквиру редовне и
додатне наставе, слободне активности, посете, наставу у природи, излете и ексурзије. Крајњи
циљ је да се ученици оспособе да самостално одаберу наставак школовања. Из тих разлога
интензивиране су активности у овој области са ученицима 7. а посебно 8. разреда.
Редн. Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
бр.
реализације
реализације
1.
Подела едукативних
-постављање паноа и
-одељењске
-током
материјала везаних за
подела информатора
старешине и
године
избор занимања - школе ученицима
стручни
сарадници
2.
Реализација програма
-реализација по 3
-одељењске
- од
ПО из пројекта ,,ПО на радионица у свим
старешине и
новембра до
прелазу у срдњу школу“ одељењима 7. и 8. разреда стручни
априла
за ученике 7. разреда и
из овог програма
сарадници
8 разреда
4.
Посете средњим
-обилазак школа са
-одељењске
април, мај
школама града – Дан
ученицима
стареине и
отворених врата
предметни
наставници
5.
Презентација средњих
-гледање презентације
-одељењске
март, април
школа у нашој школи – средње школе, разговор
старешине,
образовни профили које са наставницима –
директор
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

школују
Упознавање ученика са
приручником „Водич за
избор занимања“
Посета Сајму
образовања ученика 8.
разреда
Организација реалних
сусрета и упознавање са
светом рада за ученике
8. разреда / обилазак
предузећа и установа /
Саветодавни разговори
са ученицима осмог
разреда везаних за даље
школовање
ПО у наставним
предметима
Родитељи
професионалци

ученици 8. Разреда
-презентација
-реализација посете

школе
-стручни
сарадници
школе
одељењске
старешине

Април
Мај

-реализација реалних
сусрета

одељењске
старешине и
предметни
наставници

Мај

-разговори

ОС, стручни
сарадници и
предметни
наставници
Предметни
наставници
Родитељи,
наставници,ОС

Током
године,
посебно мај,
јун
Током
године
Током
године

-

Разговор

-

рзговор

Тим за професионалну оријентацију чине: Весна Шекељић,Катарина Карановић, Верица
Зекавичић и Весна Ешпек Дебељевић

3.8. Програм здравствене заштите
Садржаји из ове области обрађују се у разним активностима- од садржаја обрађених у редовној
настави неких предмета / Свет око нас, Природа и друштво, Биологија, Географија, Хемија,
Физичко и здравствено васпитање /, преко садржаја у оквиру рада одељењског старешине, до
ангажовања институција ван школе, пре свега здравствених установа, потом ЦК и МУП-а.
Основни циљ ових активности је друштвена, али и лична брига о здрављу сваког детета. Јеадн од
циљева у области здрваствне заштите је и развијање свести код ученика о личној бризи за
здравље, његовом очувању и унапређењу кроз одговарајући однос према исхрани, слободном
времену, боравку у природи, редовним консултацијама у здравственим службама и избегавању
ризичних ситуација и понашања, која могу штетно утицати на њих.
Редн.
Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
бр.
реализације
реализације
1.
Систематски прегледи
-обављање прегледа у -здравствене
-октобар,
ученика у Дому здравља
здравственој установи установе
новембар,
у присуству родитеља
април и мај
2.
Вакцинација ученика
-вакцинација у
-здравствене
према
здравственој установи установе
календару
у присуству родитеља
здравствене
установе
3.
Стоматолошки преглед
-по одељењима
-школски
-током године
одржана предавања
стоматолог
4.
Предавања Патронажне
-предавање у сваком
-Патронажна
-према плану
службе Дома здравља:
одељењу 5. и 6.
служба Дома
Дома здравља
Променама у пубертету –
разреда
здравља
за ученике 5. разреда и
Штетност пушења и
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5.

6.

7.

8.

алкохола за ученике 7.
Разреда
Предавања о трговини
људима представника
МУП-а за ученике 8.
разреда
Едукација о штетности
болести зависности за
ученике 8. разреда у

Обележавање значајних
датума везаних за
здравствену превенцију
Реализација тема на ЧОСу:
„Стоматолог није баук“- 1.
разред
„Лична хигијена“, „Свима
је важан спорт“
2. разред
„Хигијена је...“,“Лична
хигијена“
3. разред
„Чисте руке –безбедно
зравље“, „Свима је важан
спорт“, „Стоматолог није
баук“
4. разред
„Дечаци и девојчице се
мењају“, „Спорт –како
утиче на наше
здравље,“Лоше и добре
навике““
5. разред,
„Како да се зраво
хранимо“, „Негујмо зрав
животни стил, значај
порта..“,“Девојчице и
дечаци- сличности и
разлике “, „Штетнот
алкохола,дувана, дроге“
,“Физичке и психичке
промене у пубертету“
6. разред,
„Лична хигијена“,

-радионице у сваком
одељењу

-МУП

-према плану
МУП-а

-радионице у сваком
одељењу

-током другог
полугодишта

-часови одељењског
старешине

Одељењске
старешине
Стручни
сарадници
Тим Завода за
јавно здравље
-одељењске
старешине

-часови одељењског
старешине

-одељењске
старешине

-према
плановима
током године

-током године

„ Шта знамо о болетима
зависности“,
„Компјутерска зависност“,
„Предлажемо вам здрав
стил живота“ – за
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9.

7. разред
„Социјализација полног
нагона“,“Наша свест о
свету алкохола и
дроге“,“Светски дан
здравља-превенција
болести зависности“
8. разред „Наличје полног
живота“,“Полно
преносиве
болести“,“Спорт –
драгоцен за наше здравље“
Бављење спортом - сви
часови физичког
васпитања, часови
спортских секција,
боравак на настви у
природи и излету,недеље
спорта

-одржани часови
физичког васпитања,
секција, такмичења у
овој области, турнира,
рекреација током
наставе у природи,
излета и екскурзија

-наставници
физичког
васпитања и
одељењске
старешине

-током године
на свим
наведеним
садржајима

5.9.Програм социјалне заштите
Школа посебно води рачуна о ученицима који имају одређене проблеме у продичном окружењу
–породица у процедури развода брака, лоши узајамни односи родитеља, озбиљнија болест ужег
члана породице или ученика, тешки материјални услови, проремећаји понашања родитеља или
ученика /, болести зависности родитеља или ученика, као и други поремећаји понашања –
бежање из школе, крађа, припадност деструктивној групи. За ове ученике организују се посебне
активности у сарадњи са локалном заједницом, пре свега Центром за социјални рад.
Редн.
Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
бр.
реализације
реализације
1.
Идентификација ученика
-подаци из упитника
-родитељи, ЦСР, током
са тешкоћама у
за радоитеље ученика педагог, ОС,
школске
емоционалном развоју,
првог разреда,
наставници.
године
сазревању, променама у
разговор са
понашању, тешкоћама у
родитељима, подаци
напредовању и тежим
Центра за социјални
породичним проблемима
рад (ЦСР), разговор са
ученицима, ОС,
наставницима.

2.

3.

4.

Савета родитељима за
решавање проблема
ученика који су последица
поремећених породичних
односа
Оспособљавање родитеља
за решавање проблема
који се односе на
понашање ученика
Сарадња са социјалним
институцијама

-саветодавно –
инструктивни рад са
родитељима и
ученицима

-педагог,
наставници ,
ЦСР

током
школске
године

Саветодавно –
инструктивни рад са
родитељима

педагог,
наставници ,
ЦСР

Током
школске
године

предавања,
саветодавни
разговори, тематско –

ЦСР

током
школске
године
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5.

6.

7.

Посредовање у
остваривању права на
материјалну помоћ
/уџбеници, настава у
природи, екскурзије,
лечења, летовање/
Организација
хуманитарних акција
Донације у пројектима за
ове ученике

едукативне радионице
-писање дописа
одговарајућој
институцији и
разговори са
родитељима
договор са
родитељима,
ученицима и
наставницима;
у оквиру пројеката
обезбеђена средства и
помоћ овим
ученицима

одељењске
током
старешине, ЦСР, школске
општина,
године
Црвени крст

-Ученички
парламент,
наставници

током
школске
године

-реализатори
пројекта и
организације
које га
финасирају

током године

5.10.Програм заштите животне средине
У оквиру овог програма ученици се информишу о значају очувања животне средине, са
посебним освртом на њихов лични допринос, уз реализацију заједничких акција на нивоу школе
и локалне заједнице. На часовима одељењског старешине у свим узрастима обрађују се одређене
теме. Посебне активности реализују наставници биологије у редовоној настави и са еколошком
секцијом. Уредовној настави приликом обраде пригодних тема / Свет око нас, Природа и
друштво, географија, биологија, физика, хемија, ТО / ученици ће добити информације о
загаживачима ваздуха, глобалном отопљавању, променама у клими и њиховом утицају на живот
на планети, значају одрживе енергије, значај селекције отпада, рециклаже истог.
У сарадњи са локалном заједницом, која је формирала градски тим ,,Школе за чистији
град,,, који се бавио заштитом животне средине и укључивањем школа, планира се обележавање
следећих датума:
16.септембар - Светски дан заштите озонског омотача
17. септембар - Очистимо свет
7.октобар – обележавање светске недеље дивљих животиња
18.октобар – Дан пешачења
3.новембар –Светски дан чистог ваздуха
20.новембар – Дан детета
5.децембар - Дан волонтера
26.јануар – Светски дан образовања о заштити животне средине
31. јануар - Национални дан без дувана
14.фебруар – Светски дан очувања енергије
5.март – Светски дан енергетске ефикасности
21.март – Светски дан шумарства
22.март – Светски дан воде
22.април – Дан планете земље
9.мај- Међународни дан птица
15.мај Интернационални дан климе
22.мај – Светски дан заштите биодиверитета
5.јун – Светски дан заштите животне средине
17.јун – Светски дан борбе против исушивања и поплава
Обележавање датума из овог програма ће се реализовати кроз редовну, изборну и додатну
наставу, часове еколошке секције и часове одељењског старешине.
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Редн.
бр.
1.

Активности

Начин реализације

Реализација тема на ЧОСу:
„Дан животиња“, „Дан
вода и пролећа“, „Природа
се чува и воли“- 1. и 2.
разред
исте ове радионице и
„Царство биљног светаеколошка радионица“
3. разред
„Природа се чува и воли“
и „На путу од куће до
школе“ 4. разред
„Наше дружење на
екскурзији“, „Уређујемо
учионицу“,“ 5. разред,
„На екскурзији..“,
„Уређујемо учионицу“, 6.
разред,
„На екскурзији..“,
„Уређујемо учионицу“,“
„Наши трагови по
клупама, зидовима“
“Култура живљења“
7. разред
„На екскурзији..“,
„Уређујемо учионицу“,“
„8. разред „За успомену
школи“

- часови одељењског
старешине

2.

Рад еколошке секције
-израда едукативних
паноа, мерења загађења
реке, посета Заводу за
јавно здравље,
постављање садница
украсног шибља и цвећа у
школском дворишту,
прикупљање података са
интернета о загажењу
животне средине
Укључивање у акције
локалне заједнице

-часови еколошке
секције, посета,
постављени панио

Акција „Очистимо
Србију“
Сакупљење секундарних
сировина
-акција сакупљања старог
папира

-чишчење града и
околине
-током године редовно -ОС и ученици и
сакупљање и одлагање предметни
отпада и секундарних наставници
сировина

3.

4.
5.

-сарадња са депонијом
„Дубоко“

Носиоци
реализације
-одељењске
старешине

Време
реализације
-према
плановима
током године

-према
плановима
током године

-одељеске
старешине
Наставници
биологије
-ОС и ученици

-према
плановима
током године
Април
-током целе
године
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6.

7.

-одлагање потрошених
батерија
-одлагање отпада у школи
у посебним контејнерима
Постављање жардињера са
цвећем у школској згради
и дворишту и уређење
учионица
Учешће у пројекту чији је
носилац Туристичка
организација Ужица и Еко
фонд

-током године редовно
одржавање и неговање
зеленила и школског
простора
Реализација
планираних
активности

-ОС и ученици и
предметни
наставници

-током целе
године

Ученици,
наставници

У складу са
пројектним
активностима

У оквиру овог програма ученици се информишу о значају очувања животне средине, са посебним
освртом на њихов лични допринос, уз реализацију заједничких акција на нивоу школе и локалне
заједнице. На часовима одељењског старешине у свим узрастима обрађују се одређене теме.
Посебне активности реализују наставници биологије у редовоној настави и са еколошком
секцијом. Уредовној настави приликом обраде пригодних тема / Свет око нас, Природа и
друштво, географија, биологија, физика, хемија, ТО / ученици ће добити информације о
загаживачима ваздуха, глобалном отопљавању, променама у клими и њиховом утицају на живот
на планети, значају одрживе енергије, значај селекције отпада, рециклаже истог.
5.11. Програм сарадње са локалном самоуправом
Као оснивач школе локална самоуправа значајно утиче на рад школе, а првенствено кроз
различите облике финансирања, од свакодневног рада, до унапређења материјално-техничких
услова. Одељење за друштвене делатности, односно просветна инспекција прати рад школе, а
такође и друге инспекцијске службе. Изутетан значај има и сарадња са члановима Интересорне
комисије.
Ред Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
број
активности
реализације
1.
Достављање свих извештаја о -секретар школе
-директор,
15.септембар
раду школе у претходној
доставља извештаје
помоћник
школској години
Општинској
директора и
просветној
стручни
инспекцији, стручни
сарадници /
арадници достављају
припремају
мишљење
извештаје /
Интересорној
комисији
2.
Достављање Годишњег плана -секретар школе
-директор,
15.септембар
рада школе за наредну годину доставља планове
помоћник
и Школски програм / који се
Општинској
директора и
доноси за 4 године /
просветној инспекцији стручни
сарадници /
припремају
планове
3.
Спискови ученика и
-секретар школе
-ОС,
7.септембар
наставника који имају право
доставља спискове
наставници,
на месечне карте /
Општинској
секретар школе
материјална накнада за исте / просветној инспекцији
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Израда различитих
финансијских извештаја и
финнсијских планова ,
рачуни, изводи, потраживања
школе, полугодишњи и
годишњи извештаји
Избор предсавника локалне
самоуправе у Школски одбор

-шеф рачуноводстав
доставља податке
сектору за друштвене
делатности

-директор школе
и шеф
рачуноводства

-Школски одбор, када је
директор и
потребно да се
секретар школе
бира нови члан

6.

Учешће на пројектима за
средства унапређења
материјално-техничких
услова рада

-секретар доставља
захтев у склади са
процедуром када је то
потребно
-достављање потребне
документације на
конкурс

током године

7.

Присуство раличитим
састанцима везаним за рад
школе

8.

Присуство представника
локалне самоуправе у неким
активностима школе

9.

Разни инспекцијски прегледи
везани за припремљеност
школе за рад и рад током
године

10.

Сарадња са месним
канцеларијама на чијим
територијама се налази
матична школа и издвојена
одељења
Сарадња са члановима
Интересорне комисије

-помоћник
директора,
дитектор, остали
учесници израде
пројекта
-учешће директора,
-директор,
помоћника директора, помоћник, шеф
шефа рачуноводства,
рачуноводства,
секретара
секретар
-пријем ученика 1.
-директор,
разреда, прослеве
помоћник
Дана школе, Светог
директора,
Саве, посета
чланови
делегација ван града
Школског
школе и сл.
одбора
-обилазак инспектора
-секретар школе,
директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници
-разматрање проблема -директор,
везаних за рад школе и представници
решавање истих
месних
заједница
анализа и давање
мишљења о пружању
различитих видова
подршке
идентификованим
ученицима
Уступање спортских
терена школе. Учешће
на такмичењима у
организацији
Сп.савеза.

Стручни
сарадници,
наставници,
одељењскњ
старешине

Током године

Директор
Школски одбор

Током године

4.

5.

11.

12.

Сарадња са Спортским
савезом.

сваког месеца
током године

током године

током године

током године

током године

5.12. Програм сарадње са породицом
Посебан део активности школе односи се на срадњу са родитељима, односно породицом
ученика. Та сарадња се одвија кроз родитељске састанке, индивидуалне и групне разговоре, рад
Савета родитеља школе и укључивање родитеља у разне културне, друштвене, спортске
активности. Родитељи имају и своје представнике у Школском одбору.
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Редн.
бр.
1.

2.

3.

4.

Активности

Начин реализације

Први родитељски
састанци – информисање
родитеља о изменама у
законима везаним за
основну школу,
упознавање са календаром
рада у овој школској
години, избор
представника у Савет
родитеља школе из сваког
одељења, распоредом
часова, терминима за
индивидуалне разговоре и
избору дестинација за
излете, наставу у природи
и ексурзије, информисање
родитеља о актуелним
законским и подзаконским
актима/Правилник о
оцењивању и др. од
значаја за образовноваспитни процес/
Родитељски састанци
током године на којима се
разматра успех одељења,
васпитно-дисциплинске
мере, реализација
образовно-васпитног рада
/ редовна настава,
допунска и додатна,
такмичења, пробна
тестирања итд/
Избор агенција за
реализацију излета,
екскурзија, наставе у
природи и екскурзија –
представници родитеља
Присуство часовима у
данима отворених врата

-за родитеље
предшколских група и
ученика првог разреда
општи родитељски са
приредбом, а потом у
свим одељењима
одржани родитељски
састанци

5.

Организација другарске
вечери за ученике осмог
разреда

6.

Анкетирање родитеља о

Носиоци
реализације
-одељењске
старешине

Време
реализације
Прва седмица
септембра а у
току године
након
тромесечја и
полугодишта,
а по потреби
током године

-одржани родитељски
састанци

-одељењске
старешине

-на крају
сваког
тромесечја

-састанци
представника
родитеља и избор

-родитељи и
одељењске
старешине

-октобар

-сваког месеца један
дан у седмици / школа
утврђује и информише
родитеље који су то
дани / родитељи по
жељи присуствују
часу или часовима у
одељењу свог детета
-разматрање понуда и
избор објекта

-наставници,
родитељи

-једном
месечно
према
утврженом
распореду

-представници
родитеља и
ученика 8.
разреда

Мај

-анкетирани родитељи

-ОС и стручни

јануар и јун
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квалитету сарадње школе
са породицом и
анкетирање родитеља у
процесу самовредновања
рада школе

7.

Ангажовање родитеља у
Тиму за превенцију
насиља, Тиму за школско
развојно планирање, Тиму
за самовредновање и
Тимовима за подршку
ученицима који раде по
ИОП-у, профсионалној
оријентацији, Тима за
превенцију насиља,
злостаљања и
занемаривања/

8.

Информисање родитеља:
-на огласној табли школе
информације о календару
рада, сменама и звоњењу,
терминима за
индивидуалне разговоре,
писменим проверама
ученика током године
и другим питањима
-разна обавештења и
информације а
активностима и посебно
резултатима са такмичења
на сајту школе
Присуство родитеља
разним културним и
друштвеним активностима
– приредбе, прослава Дана
школе и Светог Саве, дани
дружења ученика , недеље
спорта, Дан родитеља у
настави, присуство
промоцији најуспешнијих
ученика 8. разреда и
промоција најуспешнијих
такмичара , пријем
родитеља ученика носиоца
Вукове дипломе
Разне акције родитеља
-преко Градског савета
родитеља реализација
предавања за родитеље и
ученике о превенцији

9.

10.

једног одељење
разредне и предметне
наставе на крају првог
и другог полугодишта
и анкетеирање 30
родитеља у
самовредновању
-учешће на седницама
наведених тимова

сарадници

-чланови
тимова,
родитељи

током године

-постављена
обавештења и
ажурирање сајта

-помоћник
директора,
наставник
информатике,
директор,
наставници и
стручни
сарадници

током године

1.дан школске
године,
новембар,
децембар,
јануар, мај и
јун

-присусутво
приредбама ,
изложбама,
такмичења, одржани
часови родитеља у
настави, присуство
промоцији
најуспешнијих

-предавање на Савету
родитеља школе
-прикупљена средства
у хуманитарним
акцијама

-чланови Савета
родитеља
школе,
родитељи,
директор и

током године
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11.

7.

болести зависности
- организовање
хуманитарних акција
Индивидуални разговори,
саветодавни рад и помоћ у
решавању проблема
везаних за дете
Анализа реализованих
излета, наставе у природи
и екскурзија на
родитељским састанцима,
седници Наставничког
већа школе, Савету
родитеља школе

помоћник
-разговори, помоћ,
упућивање на дрзге
институције
-одржани родитељски
састанци и седнице

8.

Постављање паноа са
-урађене презентације
сликама на огласне табле у екскурзија и наставе у
одељења, израда ЦД-ова за природи
ученике и прикази
реализованих активности
у школском листу и сајту
школе

9.

Укључивање родитеља и
ученика у планирање и
реализацију креативних
радионица

Учешће родитеља у
креативним
радионицама

10.

Укључивање родитеља у
реализацију продајних
изложби дечјих радова

Организација,
промоција, реализација

Учешће родитеља у
изради пројеката за школу
и реализацији појединих
пројеката

Израда пројектне
документације и
реализацији појединих
планираних активности

-ОС, стручни
сарадници,
директор и
помоћник
-ОС,
руководиоци
одељењских
већа,
председник
савета родитеља
и помћник
директора
-ОС, чланови
новинарске
секције,
наставник
задужен за сајт

током године

Секције,
културне,
друштвене,
техничке и
др.активности
школе
Друштвене,
културне и
техничке
активности

У складу са
планом

Директор,
родитељи,
стручни
сарадник

Током
школске
године , у
зависности од
донатора

после
реализације
активности

после
реализације
активности

У складу са
планом

5.13. Програм рада школске библиотеке
Програм рада школске библиотеке односи се на матичну школу. У ИО Качер и ИО Стапари
немају библиотеку, али у наставничкој канцеларији смештен је одређени број примерака
школске лектире и друге пригодне литературе уа ученике школског узраста , која је ученицима
доступна.
У склопу библиотеке у матичној школи налази се и наставничка библиотека.
Редн.
бр.
1.

Активности

Начин реализације

Вођење евиденције о
књижном фонду у складу
са прописима за
библиотеке

-евиденција
ажурирана

Носиоци
реализације
-библиотекар и
медијатекар

Време
реализације
током године
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Увођење нових књига и
периодике у систем
евиденције
Вођење евиденције о
позајмљивању и враћању
књига од стране ученика и
наставника током године
Упознавање ученика 1.
разреда са библиотеком и
начином рада

-евиденција
ажурирана

-библиотекар и
медијатекар

током године

-евиденција
ажурирана

-библиотекар и
медијатекар

током године

-посета одељења 1.
разреда школској
библиотеци

септембар

5.

Сарадња са градском
библиотеком -посета и
размена искуства у раду,
посета књижевној вечери

-обилазак библиотеке

-учитељи 1.
разреда,
библиотекар и
медијатекар
библиотекар и
медијатекар

6.

Обележавање Светског
дана књиге – листа
најчитанијих књига за све
узрасте и постављање на
сајту школе
Акција сакупљања књига
ученика школе – поклон
књига библиотеци
Расходовање оштећених и
дотрајалих књига

-постављена листа на
сајту и у библиотеци

-библиотекар и
медијатекар и
наставници
српског језика

април

-евиденција о
добијеним књигама

-ОС и
библиотекар и
медијатекар
-библиотекар и
медијатекар

мај

-библиотекар и
медијатекар

-јуни /август

разговор

библиотекар и
медијатекар

Књижевно вече,
кижевни клуб

библиотекар и
медијатекар,
проф. језика

током
школске
године
мај/јун

семинари

библиотекар и
медијатекар

Током школске
године

Обилазак библиотеке

библиотекар и
медијатекар

април

библиотекар и
медијатекар

током школске
године

библиотекар и
медијатекар

током школске
године

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Предлог набавке нових
књига према потребама
школе
Сарадња са родитељима у
циљу развијања
читалачких навика
Сарадња са професорима
језика у циљу развијања
језичких компетенција
ученика
Стручно усавршавање

-евиденција о
расходованим
књигама
-списак књига које
треба набавити

13.

Посета Народном
позоришту

14.

Континуирано упућивање разговор
ученика на развијање
читалачких навика и
чување библиотечке грађе
Сарадња са другим
посета, разговор,
школским библиотекарима размена искустава
на нивоу града и посета
другим школким
библиотекама на нивоу
града

15.

током године
посета - мај

-јун / август
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5.14. Програм безбедности и здравља на раду/обухвата и безбедност ученика/
*** У школи је формиран и Тим за безбедност.Чланови тима су:
Никола Бацетић- директор школе
Слободан Алексић- помоћник директора
Катарина Карановић- стручни сарадник
Весна Ешпек Дебељевић-стручни сарадник
Радул Маринковић
Слободанка Несторовић
Бранка Кнежевић
Нина Вукић
Оливер Човић
Александар Лојаница
Стевка Жунић
Горан Бојовић
Никола Мићевић
На основу посебних обавеза школе које се односе на безбедност свих запослених школа ће
реализовати следеће активности:
Редн.
Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
бр.
реализације
реализације
1.
Обука запосолених о
-чланови ватрогасне
-директор,
-у току
могућим узроцима и
јединице града
помоћник,
школске
опасностима од пожара, о извршиће обуку
ватрогасна
године
употреби заштитне
запослених
јединица и
ватрогасне опреме и
запослени
демонстрација гашења
пожара
2.
Побољшање безбедности у -предавања
-директор и
-септембар,
саобраћају запослених и
сеобраћане полиције
помоћник,
октобар,
ученика
-одржана акција
представници
- предавања саобраћане
„Лимун-јабука“
савета родитеља
полиције за предшколске
школе, ученици
групе и ученике 1. разреда
-акција „Лимун-јабука“
3.
Уклањање снега и леда на -уклањање снега и
-запослени у
Током
прилазима школи /
леда са критичних
школи
зимских
тротоарима, улазима у
локација
месеци по
школу и школском
потреби
двришту и укалњање
леденица са крова изнад
улаза
4.
Организовано дежурство
Организовано
Наставници и
Током
наставника пре почетка
дежурство наставника учитељи
наставних
наставе и током великог
пре почетка наставе и
дана
одмора
током великог одмора
5.
Затварање дворишне
Затварање дворишне
Ложачи
Током
капије
капије на почетку
наставних
наставног дана, у обе
дана
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6.

Дежурство ученика

смене
Ежурство ученика
седмог и осмог
разреда

Ученички
парламент,
Јелена
Максимовић,
одељењске
старешине
седмог и осмог
разреда

Током
наставних
дана

5.15. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
Рано откривање деце у ризику и рад са овом децом је приоритетан задатак психо-педагошке
службе и тежиште рада Тима за превенцију насиља у школи и Тима за безбедност.
Наставак реализације Програма превенције малолетничке делинквенције за ову школску
годину подразумева и примену Протокола о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, као и Програм превентивних активности за заштиту деце/ученика од насиља.
У циљу превентивног деловања, планиране су следеће активности:
Време
Активност
Начин
Носиоци
реализације
реализације
активности
Септембар,октобар Осмишљавање одељењских Разговором на одељенске
правила понашања
часовима ОС
старешине,
ученици
Током
школске Континуирано
упућивање Разговором на одељенске
године
ученика
на
ненасилну часовима ОС, старешине,
комуникацију
на
часовима предметни
редовне
наставници,
наставе
стручни
сарадници
Током
школске Сарадња
са
МУП-ом, Разговори,
Стручни
године
Центром за социјални рад и састанци,
сарадници,
здравственим установама
дописи
директор
Током
године

школске Културне,
спортске
,
хуманитарне акције које ће
иницирати
представници
Ученичког парламеннта

Дружења,
такмичења,
приредбе,
друштвенокорисни рад

Ученички
парламент,
наставници,
директор

5.16.ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Циљ програма је усмерен на развијање самопоуздања код деце и развијање свести о себи,
својим потребама, правима, обавезама и одговорностима. Истовремено, циљ је и развијање
свести одраслих о потребама поштовања дечјих права.
Школа наставља активности у оквиру пројекта Образовање за права детета . Носилац пројекта
Ужички центар за права детета.
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Активност

радионице из акредитованих
програма
прилагођене
узрасту ученика/теме: дечја
прва,
самопоштовање,
обавезе и сл.
Радионице и
усмерене
активности
у
разредној
настави премa
Програму
рада ГВ од 1. до 4. разреда
Радионице и тематски вођене
активности
са
циљем
информисања и стицања
знања
о
правима
и
одговорностима
деце
за
ученике од 5. до 8. разреда
овог предмета
Радионице и
тематски
усмерени разговори
на
часовима
одељењског
старешине
за ученике од
првог до осмог разреда
Радионице у оквиру пројекта
које реализује Ужички центар
за права детета

Време
реализације

Начин
реализације

Током
школске - радионице
године у складу
са програмом

Носиоци
активности
/одговорна
особа
васпитачи

Током
школске
године, у складу
са
програмом
рада одељењске
заједнице
Током
школске
године, у скалду
са
наставним
планом
и
програмом
предмета

-радионице,
акције

учитељи од 1.
До 4. разреда

радионице,
акције

Предавачи
грађанског
васпитања

Током
године

школске

радионице,
разговор,
акције

Одељенске
старешине
Стручни
сарадници

Током
године

школске радионице

Семинар за ученике у оквиру Током
школске радионице
горе поменутог пројекта
године , почев од
септембра
Израда Индекса О дечјим Током
школске Дискусија,
правима
гоине
израда
документа

Обука за ученике преметне Током
наставе /око 20 ученика/ о гоине
дечјим правима

школске радионице

Весна Ешпек
Дебељевић,
Оливер
Човић,ОС
Јелена Жунић
Цицварић
Емина Јеремић
Мићовић,
Јелена
Максимовић,
Слободан
Алексић, Весна
Ешпек
Дебељевић
Оливер Човић
Весна Ешпек
Дебељевић

5.17. План рада Дечјег савеза Пријатељи деце Србије
Представник учитеља за Дечји савез –Илија Мићевић.
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Садржај рада
Организовање активности за
пријем првака у Дечји савез
Организација
културних и
спортских активности
у
оквиру Дечје недеље
Учешће
у
осталим
друштвеним, културним и др.
активностима школе

Време
Септембар/октобар

Сарадници и извршиоци
Илија Мићевић и остали
чланови већа 1. разреда
Илија Мићевић и остали
чланови већа 1. разреда

октобар
Током школске године

Учитељи и наставници школе,
стручни сарадници

VI ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
6.1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА И СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ/
КОРЕКТИВНИ РАД/
Превентивне и интервентне актвности
УВОД:
Најчешћи узроци несавладавања градива су:
-смањење способности детета
-губитак мотивације
-сметње пажње и концентрације
- недостатак радних навика или мањак предзнања
-неуспешне методе учења
-страх од испитивања
- негативан став према школи
-неодговарајуће методе поучавања одређенога градива.
Програм обухвата планиране активности са циљем пружања додатне подршке ученицимаиндивидуализација, ИОП1,ИОП2.
У циљу превазилажења провлема у целости, или делимично, планиране су следеће активности:

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
АКТИВНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНТЕРВЕНТНЕ ПОДРШКЕ – ДОДАТНА

Р
број

1.

Садржаји
рада
Родитељски сатанак
за родитеље ученика I
разреда „Како помоћи
ђаку прваку“

Начин остваривања
програма
-саветовање родитеља
ученика I разреда

Време
реализације

Место
реализације

-септембар
2016.

-Матична школа и
ИО
Качер
и
Стапари

Носиоци
оставивања
програма
Учитељи
у
сарадњи
са
стручним
сарадницима
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2.

Теме
о
различитим
стиловима
учења
,
важности
стицања
радних навика и сл.

-на часовима одељењског
старешине
,
осмишљене
активности на нивоу групе

-Друго
полугодиште
школске
2016/17.

-Матична школа и
ИО
Качер
и
Стапари

наставници
разредне
наставе

3.

-превентивни
индивидуални рад са
ученицима код којих су
присутне тешкоће у
савладавању школског
градива:
пажње,
концентрације, смањене
способности, мотивација,
емоционална и социјална
незрелост

Континуиран
о
током
школске
године

-Матична школа и
ИО
Качер
и
Стапари

наставници
разредне
наставе
-стручни
сарадници
-родитељи

4.

Увођење
ученика
у
примену
савремених
метода учења

-индивидуални
рад
са
ученицима којима је
потребна помоћ
-педагошко-психолошко
оспособљавање
родитеља за пружање
помоћи деци која
имају проблеме у
учељу и развоју
-израда планова и
програма
прилагођених
узрасним и индивидуалним
карактеристикама ученика
Радионице
–
Моја
породица“/Венови и руги
дијаграми
за
најумлађе/радионица 1. Разред
„Мапе ума“- трећи разред
радионице – 3. Разред

Октобар
2016.

Матична школа

Стручни
сарадник
Катарина
Карановић

Упознављње ученика са
преддменим
наставницима
и
саржајима предмета од 5.
разреда
Идентификовање
и
пружање
подршке
ученицима који имају
тешкоће у савладавању
садржаја/индивиуализац
ија, ИОП-и

Реализација часова од стране
предметних наставника у 4.
разреду.

Током
школске
године

Матична школа и
ИО Стапари

Преметни
наставници

Индивидуализован
израда
ИОП-а
,
континуирано праћење

рад,
уз

Током
школске
године

Матична школа
и
издвојена
одељења

7.

Сарадња
са
Интересорном
комисијом
/локалном
заједницом/

Размена искустава, примера
добре праксе , анализа ,
праћење

Током
школске
године

Општина

8.

Сарадња
са
другим
институцијама од значаја
/Центар за социјални рад,
друге школе, Дечји и
школски диспанзер и
сл./
Сарадња са родитељима

Размена искустава, примера
добре праксе , анализа ,
праћење

Током
школске
године

Матична школа

Тимови
за
пружање
додатне
подршке
Чланови тима
за инклузивно
образовање
Наставници,
учитељи,
стручни
срадници
Тимови
за
пружање
додатне
подршке
Чланови тима
за инклузивно
образовање
Наставници,
учитељи,
стручни
срадници
Чланови
Интересорне
комисије
Професионалц
и ван школе,
стручни
сарадници
,
наставници

Проналажење

Током

Матична школа и

5.

6.

9.

узрока

,

Март 2017.

Одељењске
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/старатељима ученика

Подршка кроз додатно
ангажовање особља ван
школе

10.

пружање
подршке
и
преношење
знања
родитељима о техникама и
начинима успешног учења
Лични пратиоци, педагошки
асистенти- пружање подршке
од стране школе

школске
године

ИО Стапари

старешине,
стручни
сарадници

Током
школске
године,
из
сгласност
Министарств
а просвете и
локалне
заједнице

Матична школа

Ангажоване
особе,
уз
подршку
запослених у
школи

ПРЕВЕНТИВНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Редни
број
Садржаји рада
1.

3.

4.

5.

1.Тематско-едукативна
радионица за ученике
V
разреда на тему „
Тешкоће преласка са
разредне на предметну
наставу““и радионица
„Технике учења“
-превентивни
индивидуални рад са
ученицима код којих су
присутне тешкоће у
савладавању школског
градива:
пажње,
концентрације,
смањене способности,
мотивација,
емоционална
и
социјална
незрелост,
саветодавни рад са
родитељима
Упућивање у начине
процене сопственог
напредовања

Сарадња
са
Интересорном
комисијом /локалном
заједницом/

Носиоци
оставивања
пеограма
-стручни
сарадници

Начин
остваривања
програма
-на часовима
Одељењског
старешине

Време
реализације
-септембар,
новембар
2015.год.

Место
реализације
-Матична
школа
и
ИО
Стапари

-откривање узрока
поремећаја у учењу
-групи рад са
ученицима којима је
потребна помоћ
-педагошкопсихолошко
оспособљавање
родитеља за пружање
помоћи деци која
имају проблеме у
учењу и развоју

-континуирано
током школске
године

-Матична
школа
и
ИО
Стапари

-наставници
предметне
наставе
-стручни
сарадници
-родитељи

-развијање
самосвесности о
сопственим
могућностима
код ученика путем
индивидуалних
разговора
-развијање
интризичне
мотивације

континуирано
током школске
године

-Матична
школа
и
ИО
Стапари

-наставници
предметне
наставе
-стручни
сарадници
-родитељи

Размена
искустава,
примера добре праксе
, анализа , праћење

Током школске
године

Општина

Тимови
за
пружање
додатне
подршке
Чланови тима
за инклузивно
образовање
Наставници,
учитељи,
стручни
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срадници
Чланови
Интересорне
комисије
Професионалци
ван школе

Сарадња са другим
институцијама
од
значаја
/Центар за
социјални рад, друге
школе,
Дечји
и
школски диспанзер и
сл./
Сарадња
са
родитељима
/старатељима ученика

Размена
искустава,
примера добре праксе
, анализа , праћење

Током школске
године

Матична
школа

Проналажење узрока ,
пружање подршке и
преношење
знања
родитељима
о
техникама и начинима
успешног учења

Током школске
године

Матична
школа и ИО
Стапари

Одељењске
старешине,
тручни
сарадници

8.

Идентификовање и
пружање подршке
ученицима који имају
тешкоће у
савладавању
садржаја/индивиуали
зација, ИОП-и

Индивидуализован
рад, израда ИОП-а ,
уз континуирано
праћење

Током
школске
године

Матична
школа и
издвојена
одељења

Тимови за
пружање
додатне
подршке

9.

Упућивање на
здравствену
комисију ради
подршке при упису у
средњу школу / Школска управа

Одлуке у интересу
ученика -/посебни
услови полагања,
избор средње школе

Мај/јун

Школска
управа

Здравствена
комисија,
школска
уписна
комисија,
родитељ

10.

Подршка кроз додатно
ангажовање особља ван
школе

Лични
пратиоци,
педагошки асистентипружање подршке од
стране школе

Током школске
године,
из
сгласност
Министарства
просвете
и
локалне
заједнице

Матична
школа

Ангажоване
особе,
уз
подршку
запослених
у
школи

6.

7.
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6.2.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЦЕСУ
СПОСОБНОСТИМА, ТАЛЕНТИМА

УЧЕЊА

ЗА

ДЕЦУ

СА

ПОСЕБНИМ

Развој даровитости код појединаца сложен је процес у којем је тешко навести све утицаје али
се може рећи да доминантну, односно најважнију улогу има породица, школа и сам појединац.
У циљу подршке талентованим и даровитим ученицима , планирани су следећи садржаји:
Садржај рада
1.Препознавање,откривање
и
идентификовање
даровитих ученика и
стварање оптималних
услова за њихов развој
и
успешно
напредовање
2.Инструктивносаветодавни рад са
родитељима даровитих
ученика и указивање
на
могућности
подстицања
и
усмеравања њиховог
општег
и
професионалног
развоја
3.Усмеравање
и
укључивање ученика у
рад
секција
које
доприносе афирмацији
њихових способности
4.Дидактичкометодичко
осмишљавање рада са
даровитим ученицима

Време
остваривања
програма
континуирано
током
школске
године

Место
остваривања
програма
-Матична
школа
и
издвојена
одељења

континуирано Матична
током
школа и ИО
школске
године

-октобар,
новембар

Матична
школа
издвојена
одељења

континуирано
током
школске
године

Матична
школа
издвојена
одељења

5.Професионално
мај,
усмеравање обдарених јун,2017.
ученика – сарадња са
Заводом
за
запошљавање

6.
Промоција Током
талентованих ученика школске
године

Начин
остваривања носиоци
програма
остваривања
програма
-праћењем
-наставници,
упеха,активности
и учитељи,
интересовања ученика
стручни
сарадници

-разговор и упућивање стручни
на стручну литературу
сарадници и
предметни
наставници

-укључивање ученика
и

-рад са наставницима у
и припремању часа-избор
метода
рада,средстава,организација рада
(
диференцирана
настава)
Матична
-након
тестирања
школа и ИО Тестом професионалног
Стапари
интересовања

Матична
школа
издвојена

-наставник,
стручни
сарадници

-наставник,
стручни
сарадници

- психолог у
Националном заводу
за запошљавање,
стручни
сарадници
школе
концерти,
приредбе, Наставници,
и изложбе,
спортска учитељи,
такмичења;похваљивастручни

одељења

ње и награђивање у сарадници,
складу са могућностима директор
школе

6.3. ПЛАН ПРИЈЕМА, РАСПОРЕЂИВАЊА И ПРАЋЕЊА НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА /од
2.до 8. разреда/
План за пријем новопридошлих ученика
Припремне активности за пријем ученика:
Родитељ који жели да пребаци своје дете из друге школе у нашу школу долази и информише се
о:
1. могућностима пребацивања детета у нашу школу
2. упознаје се са наставним предметима - страним језиком , изборним предметима који се нуде у
нашој школи и са избором наслова уџбеника по којима се уче предмети
3. упознаје се са процедуром која се у школи спроводи при пријему новодошлих ученика
Процедура пријема новодошлог ученика:
1. Родитељ ученика попуњава захтев за пријем ученика ;секретар врши увид у ђачку књижицу
или сведочанство.
2. Стручни сарадници или помоћник директора упознају све чланове наставничког већа:
•
о поднетом захтеву родитеља за пријем новог ученика у школу;
Стручни сарадници се упознају са званичном документацијом добијеном из претходне школе. По
потреби контактирају стручне сараднике и /или одељењског стрешину ученика из претходне
школе ,како би добили додатне информације о ученику. /Посебно детаљно се информишу ако је
детету пружана додатна подршка у претходној школи/. Директор школе и /или стручни
сарадници у разговору са родитељем/родитељима или старатељима се упознају са породичном
ситуацијом,успехом и владањем детета.
План за распоређивање у одељења
1. Стручни сарадници на основу процене ситуације у одговарајућим разредима, одлучују у које
ће одељење дете бити распоређено. При одлучивању води се рачуна о карактеристикама
новодошлог ученика. Поштују се критеријуми распоређивања: број ученика у одељењу, број
мушке и женске деце, социјална структура одељења, број проблематичних ученика у понашању,
броју деце из осетљивих група, број деце са тешкоћама...).По потреби, консултује се одељењско
веће, директор школе и/или родитељи.
2. Одељењски старешина уводи дете у одељење, представља ученика одељењу, одређује ученика
који ће седети са њим као подршка. Мотивише групу деце као вид подршке прилагођавању
новодошлог ученика/посебно на великом одмору и између часова/
План праћења новопридошлог ученика
1. Одељењски старешина прати постигнућа ученика на часу,понашање на одмору, у
ваннаставним активностима.
2. Предметни наставници прате постигнућа ученика и извештавају одељењског старешину о
евентуалним тешкоћама.
3. Уколико се испоље тешкоће у прилагођавању предузимају се мере:
•
одељењски старешина информише родитеље
•
одељењски старешина разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и
могућностима превазилажења, укључује вршњачку подршку
•
одељењски старешина евидентира испољене тешкоће
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•
одељењски старешина обавештава стручне сараднике о томе који, у разговору са
родитељима узимају податке о развоју и социоекономском статусу породице исл. Након тога,
стручни сарадници предлажу мере подршке родитељу и одељењском старешини
4. Наставља се са праћењем понашања и постигнућа ученика
5. На седницама Одељењског већа на класификационом периоду одељењски старешина
информише присутне о
прилагођености ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и
примењују их. Сви чланови Одељењског већа, стручни сарадници и директор школе учествују у
предлагању даљи мера, уколико има потребе за тим.
6. Код посете часова стручних сарадника и директора обраћа се пажња на новодошле ученике.
Тим за пријем новопридошлих ученика чине:
•
одељењски старешина
•
стручни сарадници
•
представници одељењске заједнице ученика
•
по потреби, наставник од поверења
•
директор
VII ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
Школа учествује у реализацији међународног пројекта„Образовање за права детета“,
чији је носилац Ужички центар за права детета, а у оквиру Песталоци фондације. И током
школске 2016/17 . настављају се планиране пројектне активности .
Школа је укључена и у пројекат „Подршка разоју људског капитала и истраживању –опште
образовање и развој људског капитала“ /“Развионица“/.
У оквиру Акционог плана Анекса Школског програма предвиђена је даља израда пројектне
документације и учешће на пројектима на националном, локалном и међународном нивоу, са
акцентом на обезбеђивању квалитетније средине за учење и боравак деце/фискултурна сала,
савремена наставна средства и р./

VIII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Школа ће у оквиру законских регулатива , омогућити запосленима усавршавање ван
установе/похађање акредитованих семинара, сабора, учешће на трибинама, промоцијама и сл.
У оквиру личног плана професионалног развоја , наставници и стручни сарадници издвојили су
различите облике стручног усавршавања ван установе ,а у складу са знањима и вештинама које
желе унапредити у наредној години/компетенцијама/. У табели која следи дат је општи оквир
планираног стручног усавршавања ван установе за текућу школску годину, које ће у складу са
финансијским могућностима школе бити реализовано.
Лични планови професионалног усавршавања и портфолио чине саставни део педагошке
документације.Стручно усавршавање на нивоу установе, као обавезно, планирано је за текућу
школску годину.Табеларни преглед стручних тема и угледних часова који ће бити реализовани у
текућој школској години, чини саставни део овог документа.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА НИВОУ УСТАНОВЕ
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Стручно веће учитеља и васпитача
Редни
број

Име и презиме

1.

Пековић Вера

Одељење у којем
наставник
реализује наставу
4-1

Стручна тема

Угледни час

Здрава
исхрана,нов
ембар

Наставни предмет:
Математика
Наставна
јединица:
Текстуални
задаци,утврђивање,мај

2.

Паљак Латинка

4-2

Мотивацијске
технике
у
разреду, јануар

Физичко
васпитање:
Штафетне
игре,
увежбавање,
71.час,
март/април

3.

Полић Милуника

4-3

Прилагођава
ње ученика
предметној
настави
Време
рализације:
март

Наставни
предмет:Математика
Наставна јединица
Зависност разлике од
промене умањеника,
обрада,62.час
новембар

4.

Лојаница Аница

1-1

Физичко
васпитае:
Додавање
лопте
у
паровима
и
ходу,
увежбавање, октобар

5.

Јанковић Цмиљана

1-2

6.

Стевановић Зора

1-4

Квалитет
комуникације
између ученика
и наставника,
октобар
Групни
радкроз примермарт
Примена
мултимедије у
почетној
настави
математике,
мај

7.

Мијатовић Љубинка

1-5

Математика,Текстуални
задаци,утврђивање, јун

8.

Илија Мићевић

1-6

9.

Меденица Бојана

2-1

Егземпларна
настава,
фебруар
Вршњачко
насиље, април
Опасности
друштвених
мрежа
за
младе,
новембар

10.

Ристовић Славица

2-2

Тематски дан : Покажи
шта
знаш
/квиз
знања/,јун

11.

Нина Вукић

2-4

Средина
за
учење,септембар
Употреба
дигиталних
филмова
у
настави,
фебруар

Српки језик- Хвалисави
зечеви ,Д.Максимовић,
април,обрада
Математика-Мерење
дужине
дужи,
обрада,април

Физичко
васпитање:
Колут напред, обучавање
Српски
језик:Глаголи,обрада,
децембар

Српски језик: Народна
басна ,Лисица и гавран,
обрада, март
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12.

Тешић Добрила

2-3

13.

Лазић Мирела

2-5

14.

Биљана Богдановић

2-6

15.

Љиљана Николић

3-1

16.

Гордана Бућић

3-2

Домаћи задаци
у
млађим
разредима
основне
школе,октобар
Мултимедијал
на настава и
учење
уз
примену мапа
ума,април

МАТЕМАТИКА:
Одређивање непознатог
чиниоца,обрада,април

Разумевање
прочитаног
текста , март

Математика: Множење
и дељење , текстуални
задаци, утврђивање,мај

Интегративна
настава у
савременом
образовном
процеу,мај
Увођее
иновативних
метода наставе
и учења,новембар
КомуникацијаКако
разговарати да
дететом,април
Дидактичка
вредност
омаћих
задатака,децембар
Методски
поступак
у
стицању
моторичких
умења
у
атлетици,септе
мбар
ИКТ
у
комбинованом
одељењу,децем
бар

Свет око нас Значај
биљака и животиња за
човека, утврђивање, мај

Физичко васпитањеКолут назад,
увежбавање,јун
МатематикаСабирање и одузимање
стотина ,обрада,33.час,
октобар

17.

Верица Гогић

3-3

МатематикаРимске
цифре,20.час,
утврђивање, септембар

18.

Нада Радојичић

3-4

19.

Гордана Никовић

3-5

20.

Невена Милосављевић

Стапари,1.,2. и 3.
разред

21.

Александар Лојаница

ИО Качер

Рпски језик: Умањено и
Стручна
тема:Уочава увећано значење речи,
вежбање, фебруар
ње
и
препознавањ
е дислексије
и
дисграфије,
јануар

22.

Чолић Драгица

23.

Баковић Марина

Васпитач
у
матичној школисмена А
Васпитач
у
матичној школи-

Припрема деце
за
писање,
новембар
Развијање
самопоуздања

Ликовна култура: Колаж
од
лишћа,цвећа
и
фотографија,обрада,
октобар,15.и16.час
Физичко
васпитањеВисоки и ниски старт
,септембар,16.час

Српски језик“,Пролећно
јутро“,М.Тешић,обрада
,јун

Развој
говора:;Јежева
кућица“, октобар
Животиње
далеких
крајева,упознавање
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смена А

24.

Кнежевић Бранка

Васпитач
Качер

у

ИО

25.

Николић Биљана

Васпитач
у
матичној школисмена Б

26.

Крунић Маријана/Марија
Негројевић

Качер

код
деце
предшколског
узраста,март
Љубав
према
раду
и
развијање
радних навика,
септембар
Психомоторни
развој
детета
предшколског
узраста,
фебруар
Развој
способности
ученика
у
настави,јануар

околине,јануар/фебруар
Новогоишњи
украсиизрада од различитог
материјалаликовна
активност, децембар
Развој
говора:
Драматизација
песме:
„Поврћијада“, октобар
Математика: Задаци са
две
операције,
утрђивање, фебруар

Предметна настава
Р.Б

Презиме и име наставника

Предмет

1.

Шекељић Весна

Српски језик

2.

Љиљана Јелисавчић

Српски језик

3.

Кнежевић Биљана

Српски језик

Стручна тема

Угледни час

Интернет
у
наставинеминовност
прилагођавања,јануар
Туначење драмског текста у
настави
књижевности,октобар
Анализа збирке задатака за
завршни испит из српског
језика, мај

„Мостови“,И.Андрић
2,април

4.

Јулија Филиповић

Српски језик

Стручна тема: Лингвистичке
недоумице,март

5.

Ивана Јовичић

Енглески
језик

6.

Оливера
Дробњаковић

Енглески
језик

7.

Јеремић
Емина

8.

Јелена Максимовић

Енглески
језик

Иновације
у
настави,октобар
тема: Примена драмских
техника у настави енглеског
језика, април
ИКТ у настави енглеског
језика- припремање за час,
октобар
„Teaching
for
Succes“,интегрисани
приступ за побољшање
квалитета наставе и учења
енглеског језика

9.

Марина Марјановић

Немачки
језик

Мићовић Енглески
језик

Лексички приступ у настави
страних језика, март

5-

„Стрепња“,Десанка
Максимовић,7.разред,март
Дечак и пас, Д.Киш, 6.
Разред, обрада
Угледни
час:
Језичка
култура: Љубав – вечита
инспирација песника (пети
домаћи задатак), VIII1,
децембар
Stephen Hawking,март
угледниAustralia, 20. Час,
новембар,7-4
I live in
утврђивање,
разред

New York,
септембар,6.

Echoes of the past,обрада,
6-5, децембар

"Freizeit
und
Hobbys",обрада,фебруар,5.
разред
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10.

Марија Брајић

Немачки
језик

Прагматична
употреба
немачког
језика
у
савременом
друштву,децембар

стручна
11.

Миломир
Максимовић

12.

Антонијевић Биљана

13.

Стевка Жунић

14.

Топаловић Госпава

15.

16.

17.

Зекавичић Верица

Јасна Радосављевић

Кремић Бранка

Историја

тема:

Играни

филм ''Косовски бој'' у
настави историје

Историја

Географија
Грађанско
васпитање
Географија

Биологија

Биологија

Биологија
Чувари
природе

стручна тема: Документарни
филм ''Кнежевина Србија'' у
настави историје

Миграције, септембар

Географска
карта,фебруар
Биодиверзитет
–
лепота,
вредност,
очување и
орживо
коришћење, мај

Schulsache,обрада,
новембар ,пети разред

угледни час: Отпор Србије
даљем продирању Турака
у Европу – обрада;
наст.јединица бр. 65; мај
угледни час: Први српски
устанак (1804–1807) –
обрада; наст.јединица бр.
50; март

Саветна
Република
Немачка,6.разред,47.
час,март, обрада
Јапан,
утврђивање,22.час,
новембар
Цвет- делови цвета,облици,
цвасти,

утврђивање,

5.

разред,36.час

Гљиве , разноврсност
Стрес
у
школи, гљива,
превазилажење,
67.час,јун,обрада,5.раз
промена , фебруар
ред
Презентација
приручника
Корак напред у сарадњи
школе и родитеља, водич за
одељењске старешине
(
издавач Педагошко друштво
Србије )

Разред: шести
Час бр. 44
Наставна
јединица:
Дисекција рибе, вежба
Време реализације: друго
полугодиште, фебруар

Време реализације: друго
полугодиште, април

18.

Димитријевић Весна

19.

Иван Жунић

20.

Удовичић Милка

Физика

Физика

Хемија

Угледни
час:Густина
Утицај тела,одређивање густине
тела ,7.разред,
радиоактивног зрачења на чврстих
март
живи свет ,новембар

Стручна

тема:

Мерење
запремине
тела
неправилног
Утицај физике на друге
облика
помоћу
природне науке,мај
мензуре,6.разред,лабо
раторијска вежба
Загађивање
Алкохоли,март,8.разр
воде,ваздуха
и
ед
земљишта,мај
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Математика
21.

Мићовић Бранко

22.

Небојша Чумић

Математика

23.

Саша Јевтовић

Математика

24.

Горан Бојовић

Математика

25.

Биљана Бојовић

Информатик
а

Неједнакости
школи,мај

у

основној

Дигитална библиотека,
септембар
Коришћење Matlab
програма,април

Примена рачунара у
настави математике,
јануар
Интернет
сервиси:карактеристике и
дизајн,јануар

Примена симетрале дужи,
пети разред,мај, утрђивање
Апсолутна вредност
бројева ,
6.разред,обрада,септембар
Питагорина теорема
,7.разред,обрада,септембар
Дељивост бројевима 3 и
9,обрада,октобар, 5.разред
Сортирање у табели,
сабирање и средња
вреност
,вежба,октобар,6.разред

26.

Оливера Ђокић

математика

Занимљива математика,
октобар

Систематизација
градива,јануар,седми
разред

27.

Марина Јовановић

Физичко вас.

Развој
моторичких
пособности
кроз
мини
рукомет,децембар

Наставник: Кристина
Ђорђевић-Љубичић

28.

29.

Кристина
Љубичић

Ђорђевић Физичко вас.

Никола Мићевић

Физичко вас.

30.

Зоран Вучићевић

Физичко
васпитање

31.

Николић Зорица

Ликовна
култ.

● Стручна тема:
Физичком активношћу
против вршњачког
насиља ( октобар)

Стручна тема:
„Оптимизација
садржаја
спортских игара у физичком
васпитању
према
индивидуалним
способностима ученика“

Тестирање
физичких
способности
у
циљу
мотивације деце за бављење
њима примереном спорту у
ваннаставним
спортским
активностима
Српска
редњовековна
уметност, децембар

Рукомет Контрола лопте у
месту,5. Разред,обучавање

Угледни час: АтлетикаСкок удаљ згрчном
варијантом технике
(обучавање)( 5.разред,
30.час) –
децембар2016.год

Угледни час:
редни бр. часа: 40.
наставна јединица: Ритам
и плес
тема:
Комбинација
плесних корака уз музику
тип: Обучавање (седми
разред

Разношка преко козлића уз
помоћ, обучавае, 5. Разред,
март

Топле и хладне боје у свету
око мене, 6. Разред, март
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32.

33.

Јелена
Стојчић

Стојановић

Гајић Јасминка

Оливера Крстић

35.

Милосављевић
Александар

36.

Катарина Карановић

37.

Весна
Дељељевић

39.

Музичка
култ.
ТИО

у

ликовне

Јединство
израза
–
Вајање,8.разред,децембара

музички
ученицима,

Дрвени
гудагчи
инструменти,
новембар,
обрада, седми разред
Коришћење
сунчеве
енергије
у
домаћинству“,6.разред,
36.час

настави

Ђокић Радивоје

Светлана Буквић

Јован Тимотијевић

41.

Црнић Биљана

42.

Јелица Лучић

Несторовић Данијела

Рад
са
талентованим
мај

Значај
ваннаставних
активности
у
професионалној
оријентацији, јун

ТИО

Примена мултимедије у Рачунарске
мреже,
8.разред, септембар
настави, септембар

Стручни
сарадник

Зрелост деце за полазак Дечја
енигматика,
у први разред, април
други разред, октобар
Друштвене
мрежеПрезентација
могућности
и
приручника
ризици/електронско
„Дигитално насиље –
насиље/,стручно веће
превенција
и
разредне
наставе,
реаговање“, новембар
јануар
Значај
и
утицај
информатике
на Елементи за пренос снаге
запошљавање младих и кретања“,7.разред
кадрова,мај

Ешпек Стручни

40.

43.

Игра

културе,јануар

34.

38.

Ликовна
култ.

сарадник

ТО
Информ
5,6,7. разред

Стручна тема: Загађивање
и заштита воде и
Хемија
Домаћинство ваздуха,мај

Верска
настава
Српски
језик
ИО
Стапари
Матична
Музичко
ИО
Стапари
Математика
Енглески
језик
Матична
школа
ИО Качер

стручна
тема:
Употреба
информациних
технологија
у
извођењу верске наставе

-

угледни час: Христово страдање
и васкрсење; 6.разред; април

тема: Метода ексурзија у настави
матерњег језика и књижевности,
фебруар

Мртво
море,
Р.Домановић,
7.разред, обрада, 76.час

Композитор
Мокрањац

Примена Питагорине теореме на
правоугаоник,обрада,седми,
18.час, септембар

Стеван

Стојановић

School objects, obrada, септембар
Подстицање креативноти ученика
на часовима страног језика, мај
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44.

45.

Драган Вићентић
Горан Максимовић

46.

Ивана Јанковић

47.

Злата Јањић

Матична
школа,лико
вна култура
ИО
Стапари
Историја
ИО
Стапари
предшколск
о
ИО
Стапари

Експресивност
цртежа,децембар

дечјег

Живот и делО Јована Цвијића,март
стручна тема: Документарни филм
''Краљевина Србија'' у настави
историје

Развој појма скупа, децембар

Ликовна култура, новембар

Реке
Србије
Јадранског
слива,8.разред,новембар,обрада
угледни час: Србија и Ц. Гора у
Првом светском рату – обрада;
наст.јединица бр. 23; новембар
Развој говора „Разбојник
жутом пегом“, новембар

са

План усавршавања ван установе
Садржај
Област
(тема или назив усавршавања
семинара)

Начин
реализације

Ниво
Време
(ваншколско
реализације
или на нивоу
школе
прецизирати
стр. веће)

Реализатор

Индикатори
васпитна
оствареноти
права детета у
обрзовању
Дискриминција васпитна
и стереиотипи

радионичарски

ванншколско

Током
школске
године

Ужички
центар
за
права детета

радионичарски

ванншколско

Током
школске
године

Ужички центар
за права детета

Стрес у школи- К4,П4,8
превазилажее,
промена

радионичарски

ванншколско

Током
школске
године

Уже стручни и Васпитна,
методички
образовна
семинари

радионичарски

ваншколски

Током
школске
године

образовна,
вапитна...

радионичарски,
предавања

Ван школе

У складу са
наведеним
реализаторима
из Каталога
У складу са
наведеним
реализаторима
из Каталога
Савез учитеља
РС, школа

Образовна,
васпитна

радионичарси,
предавања

Ван школе

Зимски
сусрети
учитеља
Србије
Сабор учитеља

Друго
полугодиште
Друго
полугодиште

Савез учитеља
, школа
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Летње школе Образовна,
енглеског
васпитна
језика

Предавања,
радионичарска

Ван школе

Током
другог
полугодишта
летњег
распуста

Изавачка кућа
Клет, аутори
уџбеника

Напомена: У складу са финансијским могућностима школе , запосленима ће бити омогућено
стручно усавршавање ван установе. И током ове школске године школа ће остварити сарадњу са
РЦУ и омогућити да запослени похађају бесплатне семинаре у овој устванови. Наставиће се
похађање семинара и кроз сарању Учитељског друштва и РЦУ-а. Могућа су мања одступања од
плана, због непредвиђених околности.
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА / ван установе и на нивоу установе/
Садржај (тема Област
или
назив усавршавања

Начин
реализације

Време
реализације

Реализатор

Размена
искустава
на
нивоу стручних
већа и актива
Информационе
технологије

Образовна,
васпитна

Размена
школа
информација,
договор

Током
школске
године

Директор,
чланови већа

Управљање,
руковођење

Радионице,
предавања

ваншколско

Аутори
семинара

Управљање,
руковођење

Радионице,
предавања

ваншколско

Током
школске
године
Током
школске
године

Пројектно
планирање- од
проблема
до
решења
Менаџмент
у
образовању
–
како управљати
новом школом
Присуство
и
анализа
огледним
часовима
и
презентацији
стручних тема
Трибине,
округли
столови
Упознавање са
новим
законским
оквирима
–
праћење
законских

Управљање,
руковођење

Радионице,
предавања

ваншколско

Током
школске
године

Аутори
семинара

Образовна,
васпитна

Дискусија
,анализа

школски

Током
школске
године

Наставници
запослени у
школи

Образовна,
васпитна,
руковођење
Руковођење,
управљање

Дискусија,
Ванпрезентовање школски
ниво
дискусија
Школски
ниво

Током
школске
године
Током
године

Организатори
и учесници

семинара)

Ниво
(ваншколско
или на нивоу
школе
прецизирати
стр. веће)

Аутори
семинара

Наставници,
стручни
сарадници,
секретар
школе,
директор
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ноорматива
и
стручне
литературе,
извештаји
са
семинара
Учешће
у
процесу
самовредновања
и реализацији
планираних
активности
ШРП-а
Учешће
у Организација
реализацији
завршног
испита

Анализа,
дискусија

Школски
ниво

Током
године

Чланови
стручних
актива. Већа,
иректор,
тручни
сарадници

Договор,
планирање

Школски
ниво

Априлавгуст

Школска
уписна
комисија,
наставници

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Тим за стручно усаршавање је формиран у школи како би се континуирано пратило усавршавање
запослених. Чланови тиму су:
Марина Баковић,Емина Јеремић Мићовић,Весна Ешпек Дебељевић,Љубинка Мијатовић,Јелена
Максимовић

IX САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
9.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Најважнији сегмент програма сарадње са друштвеном средином је програм сарадње са
родитељима.
Овај програм остварује се кроз индивидуални рад са родитељима при коме се добију
потребни подаци о детету и породици .
Важан део остварује се кроз одељењске и родитељске састанке ( на овим састанцима
покрећу се и договори заједничких акција).
Сарадњи родитеља и школе остварује се и кроз рад Савета родитеља школе,а чији је
програм рада саставни део овог документа.
Сарадња родитеља огледа се и кроз сарадњу са директором, помоћником директора и
психо-педагошком службом.
9.2. САВЕТ РОДИТЕЉА /чланови и програм рада/
Чланови савета родитеља по одељењима:
Име и презиме

Представник
одељења:
предшколско Драгица
Чолић
предшколско Марина
Баковић
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Марина Ђорђевић

Ана Гавриловић
Милорад Новаковић
Јованка Босић
Љубомир Поповић
Милијана Јовановић
Гордана Ђаповић
Сузана Јовановић
Маријана Веснић
Светлана Словић

Предшколско Бранка
Кнежевић
предшколско Биљана
Николић
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2

Снежана Ратосављевић

3-3
3-4
3-5
3-6
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5

Ивана Тасић

5-1

Слободанка Вуксановић

5-2

Ненад Зарић
Ивана Арежина
Невенка Лазић
Славица Смиљанић

5-3
5-4
5-5
5-6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

Владимир Сретеновић

Снежана Радетић
Драгана Оташевић
Данијела Мијаиловић
Наташа Тодоровић
Предраг Перишић
Јелица Стојановић
Јелена Тадић
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Ана Васиљевић
Грујица Копуновић
Миљана Илић
Светлана Милосављевић
Соња Веизовић

7-6
8-1
8-2
8-3
8-4
ИО Качер
предшколско
1. И 2. ИО Качер
4. И 3. ИО Качер
ИО Стапари,4. и 2.
Предшколско,1. и 3.
разред ИО Стапари
5. ИО Стапари
6. ИО Стапари
7.ИО Стапари

8.ИО Стапари
Савет родитеља разматра и предлаже решавање различитих проблема из области рада
школе.

Програм рада Савета родитеља
Време
реализације
септембар

новембар

Активности/теме
-Информација о Извештају о раду у школској
2015/2016.г. и
-Информација Годишњем плану рада за текућу
школску годину
-Упознавање са условима
рада у текућој
школској години
-Осигурање ученика
Усвајање предлога за релације и места где ће се
реализовати екскузије и настава у природи
-Информација о средствима од издавања
фискултурне сале
-Захтеви за издавање фискултурне сале за текућу
школску годину
програм и организовање екскурзија, односно
програме наставе у природи
Остале информације од значаја за рад школе
Успех на крају првог класификационог периода,
предлози мера за побољшање
Предлагање
прописивања мера заштите и
безбедности ученика
Остале информације од значаја за рад школе

Начин
реализације:
Презентовање,
дискусија

Носиоци
реализације
Директор
школе,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
председник
Савета
родитеља

Презентовање,
дискусија

Директор
школе,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
председник
Савета
родитеља

153

јануар

Успех и резултати постигнути у првом
полугодишту, мере за побољшање
Акције родитеља на побољшавању рада школе
Остале информације од значаја за рад школе

Презентовање,
дискусија

мај

Информације о излетима и настави у природи и
екскурзијама
Постигнути резултати на такмичењима
Остале информације од значаја за рад школе
Заштита и безбедност ученика у школи

Презентовање,
дискусија

јун

Успех
ученика
на
крају
четвртог
класификационог периода
-Разматра извештаја са реализованих излета,
наставе у природи и екскурзија
разматра извештај о располагању сопствених
средстава школе
Остале информације од значаја за рад школе

Презентовање,
дискусија

Директор
школе,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
председник
Савета
родитеља
Директор
школе,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
председник
Савета
родитеља
Директор
школе,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
председник
Савета
родитеља

* Начини праћења реализације програма савета родитеља и носиоци праћења:
Увидом у записнике. Носиоци праћења су председник Савета родитеља и директор школе.

9.3.Родитељски састанци
- састанци са родитељима
Одељењски родитељски састанци рализоваће се најмање четири пута у току школске године, а по
потреби и чешће. По потреби организоваће се и групни родитељски састанци, са родитељима који
препознају исти, или слични проблем. Тим родитељским састанцима присуствоваће и одговарајући
професионалци из школе или друге институције од значаја за решавање актуелног проблема.
Основни садржаји који се реализују у оквиру родитељских састанака:
- Информације о почетку школске године (школски календар, упознавање са Правилима понашања
у установи, школским и законским документима и сл.)
- Избор представника родитеља у Савет родитеља школе
- Ђачке екскурзије и настава у природи
- Реализација образовно – васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог
класификационог периода
Успех, дисциплина и изостанци ученика
Предлог мера за побољшање успеха ученика
Организација припремне наставе, ПО /8.раз./
- индивидуални састанци
У холу школе, истакнут је недељни распоред пријема родитеља од стране одељењског старешине и
предметних наставника. Оставља се могућност индивидуалног разговора и ван ових термина уколико
родитељ, односно старатељ процени да је потребна хитна интервенција.
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X САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Институција са којом Садржај сарадње
се сарађује
Центар за социјални рад Заједничко
решавање
проблема ученика
са проблемима у
понашању
(васпитно
запуштене деце),
хранитељске
породице,
поремећај у
породичним
односима,
материјална
помоћ,
хуманитарне
акције...
Школска управа Ужице Организовање
едукација,
Саветодавни рад
са наставницима
и
стручним
сарадницима
Здравствена
комисија за упис
у средњу школу,
подршка
организацији
завршног испита
Поливалентна
Тематскопатронажна служба
едукативне
радионице

Облик сарадње

Радионице

Током
школске
године

Завод за јавно здравље

Радионице

Током
школске
године
Током
школске
године

Тематскоедукативне
радионице
Дечији Диспанзер
Систематски
прегледи, редовна
вакцинација,
саветовалиште за
младе...
Скупштина
општина Обезбеђивање
Ужице
материјалних
средстава
за
стварање бољих
услова
рада
школе
Интересорна
комисија
Секретаријат
Сузбијање
и
министарства
откривање
унутрашњих
послова малолетничке

Време
реализације
Упућивање
Током
захтева
за школске
материјалну
године
помоћ,
хуманитарне
пакете,
заједничке
кућне
посете
породицама,
разговори,
саветодавни
рад...

Реализатори

Присуствовање
семинарима,
Разговори,

Просветни
саветници
ШУ, чланови
Здравствене
комисије

Током
школске
године
Мај/јун

Прегледи
ученика

Напомене

Представници
ЦСР,
Стручни
сарадници,
наставници

Школска
комисија
,
саветници ШУ
Сарадници
Поливалентне
патронажне
службе
Сарадници
Завода
за
јавно здравље
Сарадници
Дечијег
диспанзера

Упућивање
захтева,
разговори

Током
школске
године

Директор
Стручни
сарадници,
наставници

Разговор

Током
школске
године

Директор,
Стручни
сарадници,
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Ужице

делинквенције,
редовно
ангажовање
школског
полицајца
посете

Народно
позориште,Народни
музеј,Градска галерија,
Архив града Ужица
Црвени крст
Помоћ социјално
угроженим
породицама

наставници

посете

Током
школске
године

Подела
Током
хуманитарних
школске
пакета
године
Организовање
квизова
и
такмичења
МЗ
Уређење школске акције
Током
средине
и
школске
побољшање
године
услова
рада
школе( матична
школа
и
ИО
Качер и Стапари)
Ужички центар за права Даља реализација Радионице
и Током
детета
пројекта
друге
школске
планиране
године
активности
Општина , посебно Пружање
Ангажовање
Током
Интересорна комисија
подршке
личног
школске
идентификованим пратиоца
године
ученицима
Давање
мишљења
о
најадекватнијим
видовима
подршке

Директор
наставници
Директор
Наставник
задужен за рад
са ЦК
Директор

Директор,
помоћник
Стручни
сарадници,
наставници,
одељењске
старешине

Од оснивања Учитељског факултета, школа сарађује и подржава младе генерације будућих
учитеља . У школи се реализују часови методика и професионална пракса струдената од прве до
четврте године. Највећи допринос сарадњи и едукацији студената пружају учитељи ментори .
МЕНТОРИ ЗА 2016-2017.ГОД.
1.ЉУБИНКА МИЈАТОВИЋ
2.БИЉАНА БОГДАНОВИЋ
3.ЉИЉАНА НИКОЛИЋ
4.МИРЕЛА ЛАЗИЋ
5.ГОРДАНА БУЋИЋ
6.ЦМИЉАНА ЈАНКОВИЋ
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7.БОЈАНА МЕДЕНИЦА
8.НАДА РАДОЈИЧИЋ
9.СЛАВИЦА РИСТОВИЋ
10.ВЕРА ПЕКОВИЋ
11.МИЛУНИКА ПОЛИЋ
12.ЛАТИНКА ПАЉАК
13.ВЕРИЦА ГОГИЋ
14.ГОРДАНА НИКОВИЋ

XI САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Акциони план у области самовредновања за школску 2016/2017. години – кључна област Настава
и учење
У школској 2015/2016. години спроведен је процес самовредновања у кључној области Настава и
учење . Акциони план за унапређење у овој области садржи следеће активности:

ТВРДЊА

Издвајање
кључних
појмова које
ученици треба
да савладају и
усвоје као
трајно знање

Активно
учешће ученика
у раду на
часовима
/тврдња
родитеља/

МЕРА
ПОБОЉШАЊА

ДИНАМИКА

РЕАЛИЗАТОР

-Експлицитно и
континуирано
издвајање кључних
појмова које
ученици треба да
савладају
-Током
индивидуалних
разговара са
родитељима
прецизно истицати
кључне појмове

- током
школске
године,
свакодневно

-наставници,
учитељи

- Водити прецизну
педагошку
евиденцију о
степену
ангажованости
ученика на часу ,

- током
школске
године

током
школске
године

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРЕ
ПОБОЉШАЊА
- директор

-наставници,
учитељи

- директор

- наставници,
учитељи

- стручни сарадници
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како би родитељи
добили прецизан
увид
Реализивати
- У процесу
више огледа и
планирања
експеримената
укључити
и више групног експерименте,
облика рада
огледе и групни
( тврдња
облик рада
ученика 4.
Разред )
Упознат сам са - На родитељском
садржајем
састанку/првом/
Правилника о
детаљно упознати
оцењивању
родитеље са
-Наставници
Правилником –
оцењују у
/Направити изводе
складу са
Правилника и
Правилником
поделити
(тврдња
заинтереваним
родитеља)
родитељима,
упутити их на сајт
који садржи сва
законска документа
- прецизна
педагошка
документацијаевиденција
праћења
напредовања
ученика,
портфолио за
ученике
Дисциплина на Упознати родитеље
часу се одржава са саджајем
на
правила понашања
конструктиван
- Родитеље
начин (тврдња континуирано
родитеља )
обавештавати
Ученици
уколико ученик
поштују
правила не поштује
договорена
- Са ученицима
правила
договорити мере за
понашања
непоштовање
/тврдња
дисциплине , те
ученика/
исте
принципијелно
примењивати
Повезивање
наставних
У процесу
садржаја са
планирања наставе

- током
школске
године

- учитељи,
наставници

- стручни сарадници

- на почетку
школске
године ,по
потреби и
током
школске
године

- наставници,
учитељи

- директор школе

Стручни садрадници

- на почетку
школске
године , по
потреби током
целе школске
године
- током
школке године

- током
школске
године

- наставници,
учитељи
-Одељењске
старешине

- одељењски
старешина , стручни
сарадник

- наставници,
учитељи

стручни сарадници,
директор
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примерима из
свакодневног
живота (
тврдња
родитеља )
Наставници
прилагођавају
захтеве
могућностима
ученика (
тврдња
родитеља,
ученика )

акценат ставити на
примену наученог
тј. стицање
функионалних
знања
- Детаљно упознати
родитеље са
образовним
стандардима
- Ученицима који
имају тешкоће у
савладавању
наставног градива
пружити додатну
образовну подршку
/индивидуализација
и сл./

- током
школске
године, на
родитељском
састанку и
кроз
индивидуалне
разговоре

- наставници,
учитељи,
одељењске
старешине

Стручни сарадници,
директор,Тим за
инклузивно
образовање

- наставници,
учитељи,стручни
сарадници

- током
школске
године
Наставници
користе
различита
наставна
средства да би
нам што боље
објаснили
лекцију
/презентције,
паное...

У наставном
процесу користити
доступне изворе
знања

Наставници ми
јасно и
разумљиво
објасне колико
напредујем и
шта још треба
да савладам да
бих постигао/ла
бољи
успех/тврдња
ученика/

- Ученике и
родитеље детаљно
упознати са
захтевима , а у
складу са
образовним
стандардима
- детсљно
образложити оцене
и дати препоруку
за даљи рад
-континуирано
примењивати
принцип

- наставници,

- стручни сарадници,
директор

-наставници,

- директор, стручни
сарадници,одељењски
старешина

- током
школске
године

- током
школске
године

-наставници
-током школке
године

током школке

-наставници
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самооцењивања

Наставници ме
не вређају и не
омаловажавају

Током васпитнообразовног
процеса,
критиковати
поступке, не
личност детета /као
што је већ у
највећој мери и
присутно

године

Током
школске
године

-наставници,
оељењски
старешина

- директор, стручни
сарадници,
одељењски
старешина
- директор, стручни
сарадници

Годишњи план самовредновања школске 2016/2017. године– кључна областа Постигнућа
ученика
На седници Наставничког већа школе одржаној 30.августа школсе 2015/2016. године
одабрана је у самовредновању кључна област Постигнуће ученика. Ово је једна од основних
категорија у раду школе која нам казује какви су продукти нашег рада, шта су постигли наши
ученици, односно колико успешно радим. За ову област изабран је школски тим у следећем
саставу:
Марина
Баковић-васпитач у предшколској групи
Мирела Лазић-наставник разредне наставе у 2-5
Гордана Бућић-наставник разредне наставе у 3-2
Весна Радојичић-наставник разредне наставе у продуженом боравку
Оливера Ђокић- наставник математике
Александар Милосављевић-наставник ИТО
Никола Мићевић – наставник физичког васпитања
Горан Максимовић- наставник географије, представник издвојених одељења и
Весна Епек Дебељевић – педагог школе
Испред родитеља представник ће бити _________________________
Тим ће извршити процену ове области анализирањем показатеља о резултатима које
постижу наши ученици / школски успех, средње оцене, завршни испити, оствареност стандарда,
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такмичења /, као и утврђивањем ставова, ученика, родитеља и наставника о раду школе,
мотивацији вредностима наших ученика.
У овој области прате се два подручја вредновања /стандарда рада установе/:
успех ученика / показује да ли су остварени образовни стандарди / и
успешност ученика / школа континуирано доприноси већој успешности ученика/. За процену
остварености ова два стандарда постоји 12 индикатора. Инструменти који ће се користитиупитници, чек-листе и анкете, пратиће те индикаторе. Планиране су следеће активности:
Редни
број

Активности

Носиоци
активности

Технике и нстрименти

Временска
динамика

1.

Избор координатора и
договор о динамици
рада
Избор техника и
инструмената за
прикупљање података и
њихову обраду,
одређивање узорка за
анкетирање, одређивање
података из школске
документације, подела
задужења

Сви чланови

Дискусија, предлози

новембар

Сви чланови

Израда инструменатаупитници, чек листе,
табеле за унос
Анкетирање група по
одабраном узорку,
обрада упитника, унос
предвиђених података
из школске
документације у табеле
Договор о изради
извештаја
Усвајање извештаја са
проценом оставрености
стандарда у кључној
области; договор о
начину презентовања
извештаја и његовој
изради
Израда акционог плана у
овој области за наредну
школску годину

Сви чланови

Технике: анкетирање,
новембар
анализа документације,
статистичка обрада
података, анализе завршних
испита, анализе
остварености стандарда за
први циклус,
интревјуисање,
Инструменти:-упитници /
за ученике, родитеље и
наставнике / чек листе / за
ученике, родитеље и
наставнике /
-табеле / за унос податке из
матичних књига и дневника
рада/
-статистичка обрада
добијених података за
израду извештаја
Дискусија, предлози,
децембар
угледни примери

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Сви чланови

Анкете, упитници,
статистичка обрада

Децембар,
јануар,
фебруар

Сви чланови

Табеле, графикони

Март, април

Сви чланови

Анализа прикупљене
документације и
интрепретација стања у
кључној области

мај

Сви чланови

писани документ

јун
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Извештавање и усвајање
процене оставрености и
акционог плана

8.

Два одабрана
представника
тима

Писани докумет и
презентација

јун, јул

XII ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ
ГОДИНУ
ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТ
А

ПЛАНИРАН ПЛАНИРАНЕ
И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ
ИЗ ШРП
ИЗ ШРП

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИ-ЈЕ

самовалуациј
а/
носиоци

Настава
учење

и Набавка
нових СНС
И
реализација
наставе
применом
истих

набавка
и Професори
Током
осавремењивање
енглеског и школске
постојеће опреме – немачког
године
наставна средства и језика
помагала

Одељенска
већа,чланови
актива,
директор

Настава
учење

и Реализација
наставе
применом
СНС

У наставне
садржаје уврстити
више експеримента,

Наставници , током
стручни
школске
сарадници
године

Председници
стручних
већа,чланови
актива

У наставном
процесу користити
доступне изворе
знања

Наставни-ци, током
учитељи
школске
године

Председници
стручних већа,
стручни
сарадници,
директор

повезивати градиво
са садржајима из
живота –

Учитељи,
наставници

Председници
стручних већа,
стручни
сарадници,
директор
Чланови УП

огледа , могуће их
је презентовати и из
интернет садржаја
Настава и
учење

Настава
учење

Етос

Реализација
наставе
применом
СНС
и Реализација
наставе СНС

Осмишљавањ
еи
реализација
акције коју
иницирају
ученици
преко
Ученичког
парламента с
а
циљем
превенције
међувршњач
ког насиља и
других тема

Осмишљавање
и Ученици,
реализација
наставници
планиране акције
промовисање
здравих животних
стилова, бављење
спортом,
чување
животне средине,
превенција насиља

током
школске
године
Током
школске
године
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Етос

Етос

Етос

ресурси

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Руковођење,
организација
и

од значаја
Организација
хуманитарни
х акција
Организација
активности
које имају за
циљ
већу
безбедност
ученика
Организација
активности
које имају за
циљ
већу
безбедност
ученика
Веће
укључивање
родитеља у
живот
и рад школе

Учешће
хуманитарним
акцијама
Појачано
дежурство,
ОС

у Ученици,
наставници

Током
школске
године

ОС,
Током
часови наставници и школске
остали
године
запослени

Председници
ОВ
Директор,
помоћник
директора

-Предавања
за Представниц
ученике о значају и МУП--а
поштовања
саобраћајних
прописа

-Током
школске
године
почев
од
септембра

Директор,
чланови
актива

Учешће
у
кретивним
радионицама
у
оквиру секција и
ваннаставних
активности/
предшколски ниво
и разредна настава/,
завршна приредба
предшколских
група

Родитељи,
стручни
сарадници,
наставници,
васпитачи,
учитељи

Током
школске
године

Председник
стручног већа
разредне
наставе

Сарадња
са
стручним
друштвима у циљу
размене искустава,
одласка
на
семинаре
,/
Учитељско
друштво, Друштво
математичара исл./и
других
стручних
друштава
Материјално Уређење школсkог
– технички простора
кроз
ресурси
волонтерске акције
и секције / холови,
ходници, учионице
/
Учешће
у Израда
пројектне
пројектима
докуметације
и
,конкурсима
учешће
на
конкурсима

Директор
школе,
наставници/
чланови
друштва

Током
школске
године

Тим
за
стручно
усавршавање

Стручни
сарадници,
директор
школе,
ученици, ОС

Током
школске
године

Председник
УП

Наставници,
директор,
стручни
сарадници

Током
школске
године

Катарина
Карановић,
Емина
Јеремић
Мићовић,
директор
директор

Стручно
усавршавање
запослених

Развој
маркетинга
школе

Континуирана
Чланови
промоција
рада тима
школе
Директор

август
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обезбеђивање
квалитета

школе

Руковођење,
организација
и
обезбеђивање
квалитета

Развој
маркетинга
школе

презентовати рад
школе, посебно
успехе и
активности
ученика, на свим
медијима;

Подршка
ученицима

Пружити
адекватну
подршку
ученицима
који имају
потешкоће у
савладавању
школског
градива

Обогаћивање сајта Наставници,
школе саветима за стручни
успешније учење
сарадници

Подршка
ученицима

Пружити
адекватну
подршку
ученицима са
циљем да
стекну знања
из области
дечијих права
Промоција
вршњачке
подршке у
процесу
учења
Ученици
потижу успех
који показује
да су
савладали
образовне
стандарде
Промоција
позитивних
вредности

реализација
вршњачких
едукација из
области права
детета /

Ученици
Током
који
су школске
похађали
године
семинар,
задужени
наставници

Емина
Јеремић
Мићовић,члан
о-ви актива

Организација
вршњачке подршке
/начин и динамика/

Мотиви-сани Током
ученици
, школске
наставници
године,
према
плану
Стручна већа Јануар
2016.

руководиоци
одељењских
већа

Директор,
наставници
-Учени-чки
парла-мент

Директор,
Чланови
стручних већа

Постигнућа
ученика

Постигнућа
ученика

Етос

Направити план
припремне наставе
за ученике осмог
разреда

Укључивање већег
броја ученика у
ванннаставне
активности

Чланови
тима,
директор

Током
школске
године

Предедник
тима
за
промоцију
школе,
чланови
актива

Током
школске
године

Тим
промоцију
школе

Током
школске
године

за

Директор,
тручни
сарадници

-постављање паноа
у хол школе са
оствареним
резултатима на
школским и
ванншколским
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активнотима
Подршка
ученицима

Јачање
капацитета
ученика за
доношење
самосталних,
али
адекватних
одлука

Информисање
родитеља и ученика
о програму ПО,
едукација
одељењских
старешина седмог и
омог разреда о
реализацији
програма

Подршка
ученицима

Пружање
Израда ИОП-а,
подршке
планова
ученицима
индивидуализа-ције
којима је
потребан
индивидуализован
приступ

Тимови
пружање
додатне
подршке

Руковођење,о
рга-низација
и обезбеђивање
квалитета

Предузимају
се мере за
унапређење
образовноваспитног
рада

Иректор
Стручни
сарадници

Саветодавни рад са
наставницима

Одељењске
старешине

Према
плану,
током
школске
године

Тим
са
ПО,чланови
актива

за Током
школске
године

Тим
за
инклузивно
образовање,Пе
дагошки
колегијум

Током
школске
године

Педагошки
колегијум
Стручна већа

Обезбеђивање
бољих услова за рад
школе

XIII ИНОВАЦИЈЕ/ ПРОМЕНЕ У ПРИСТУПУ УЧЕЊУ И НАСТАВИ У СКЛАДУ СА ОКВИРОМ
НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМ
У оквиру пројекта „Развионица“ сачињен је Анекс на Школски програм .Садржај акционог
план Анекса обухвата педагошко-психолошки , социјлни и физички аспект. Планиране
активности уграђене су у поједине програме Годишњег плана рада Школе , као што су Програм
културних активности школе; Програм школског спорта и спортских активности; Програм заштите од
насиља, злостављања и занемаривања: Програм заштите животне средине; Програм сарадње са породицом;
Програм сарадње са локалном заједницом,као и Акционог плана Школског развојног плана за текућу
школску годину.
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XIV ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
План праћења и евалуације годишњег програма рада школе
Садржај праћења и Начини праћења
вредновања
вредновања

и Време

Носиоци праћења и
вредновања

Седница
педагошког
којегијума
Седница ШО

Записник и анализа Према
утврђеној Чланови колегијума
динамици

Седнице
Наставничког већа
Седнице актива за
развој
Школског
програма
Седнице
актива
ШРП
Састанци стручних
већа
Састанци
одељењских већа
већа
Летопис школе

Записник и анализа

Записник и анализа

Записник и анализа
Записник и анализа
Записник и анализа
Записник и анализа
Видео
записи

и

Према
утврђеној Чланови ШО
динамици
Према
утврђеној настваници
динамици
Према
утврђеној Чланови актива ШП
динамици
Према
утврђеној
динамици
Према
утврђеној
динамици
Према
утврђеној
динамици

писани Током
године

Чланови
актива
ШРП
Чланови СВ
Чланови ОВ

школске Помоћник
директора

XV ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:
У плану је поновно активирање и редовно ажурирање сајта школе. На тај начин
јавност ће имати прилику да се упозна са прошлошћу и будућим радом наше школе.Планиране су
изложбе дечјих радова , као и промоција најуспешнијих ученика.
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ:
У сарадњи са локалним медијима школа ће промовисати своје резултате. У складу са
могућностима, промовисаћемо рад школе и ван нашег града. Промоција школе представља
елеменат акционог плана Анекса школског програма и Школског развојног плана.
Школа редовно одржава сајт школе. Задужена наставница за одржавање сајта школе је Биљана
Бојовић.
Чланови тима за промоцију и сајт школе су: Никола Бацетић,Бојана Меденица,Мирела
Лазић,Гордана Никовић,Ивана Јовичић,Бранка Кремић ,Кристина Љубичић-Ђорђрвић ,Биљана
Бојовић
XV

2. ДЕО /АНЕКСИ/

ПРОГРАМИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ/
АНЕКС
1. ИНДИВИДУАЛНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА
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Предшколских активности
Редовне наставе
Допунске наставе
Додатне наставе
Припремне наставе
2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
4.

ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА

5. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.1 Продужени боравак
5.2. Слободне активности
6. Акциони планови за кључне области самовредновања рада школе за текућу школску годину

Директор школе
_______________________
Никола Бацетић

Председник Школског одбора
___________________________
Предраг Перишић

167

