ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

број

1.

Учионице опште намене

14

2.

Кабинети за: биологију, физику, хемију, техничко (2), музичко,
ликовно, математику (2), историју, географију, енглески, француски ,
информатику (2), грађанско, српски (2)

18

3.

Просторија за дневни боравак

4.

Припремне просторије

5.

Школска зубна амбуланта

1

6.

Фискултурна сала

1

7.

Свечана сала

1

8.

Свлачионице

2

9.

Купатила

2

10.

Библиотека са читаоницом

1

11.

Медијатека

1

12.

Професорска зборница

1

13.

Приручна радионица за домара

1

14.

Канцеларије за директора, помоћника директора, секретара,
рачуноводство, стручне раднике (са помоћном просторијом
преуређеном за инклузивни и родитељски кутак)

6

Остале просторије (кухиња, трпезарија, магацин, купатило)

4

15.
16.

УКУПНО ПРОСТОРИЈА

2
15

70

15

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА И КАБИНЕТИМА
ПРВИ ТРАКТ - 4 учионице и 4 летње учионице

33/36 31/32 боравак/27 3 5/34

ДРУГИ ТРАКТ - 4 учионице и 4 летње учионице

45/46 25/26 23/24 21/2 2

Лево од свечане сале

41/44 43/42

ДОЊИ ТРАКТдо свечане сале - 4 учионице и 4 15/16
летње учионице

11/боравак

1 7/12

13/14

К А Б И Н Е Т И
ДОЊИ ТРАКТ

Информатика
ТИО/ТИТ

ТИО/ТИТ

до фискултурне сале
ПРИЗЕМЉЕ
Физика

Хемија

у низу свечане сале
Енглески
МЕЂУСПРАТ

боравак

Историја

језик

СПРАТ

Ликовна
кул.

Српски
језик 1

Српски
језик 2

Франц.
језик

Музичка
кул.

Математ.

Математ.

2

1

Географија

Информа
тика

Биологија

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Час
1
2
3
4
5
6
7

Преподневна смена

Поподневна смена

800-8 45
850-9 35
955-10 40
1045-11 30
1135-12 20
1225-13 10
1315-1400

14 00-1445
14 50-1535
15 55-1640
16 45-1730
17 35-18 20
18 25-1910
19 15-2000

*

16

Руководећи органи
СТРУЧНИ ТИМ

УПРАВА ШКОЛЕ
Д И Р Е К Т О Р
Весна Радовановић Пеневски
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Весна Марковић
СЕКРЕТАР
Ненад Петровић
РАЧУНОВОДСТВО
Винка Ђунисијевић
Елена Илинчић

административни радник Љиљана Стекић

СТРУЧНИ

ПЕДАГОЗИ
Сања Томановић

САРАДНИЦИ

ПСИХОЛОГ

БИБЛИОТЕКАР

Бранкица Мелентијевић

Слободанка Ивановић

Маријана Богојевић

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Бранислава Црноглавац

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА
Светозар Стошић

17

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА
1. Разред

Сања Сворцан Поповић

5. Разред

Бора Пешић

2. Разред

Наташа Ђунисијевић

6. Разред

Гордана Тодосијевић

3. Разред

Мара Новаковић

7. Разред

Јадранка Шаренац

4. Разред

Драгана Морача

8. Разред

Милан Сретић

боравак

Тања Вујовић

Зорица Пјешчић

Стручно веће
биологија-хемијадомаћинство

Александра Микић

Стручно веће
српског језика

Марина Луковић

Стручно веће ликовномузичко

Славица Тодорић

Стручно веће
страних језика

Наташа Перишин

Стручно веће физике и
ТИО, информатике

Милутин Јовановић

Стручно веће
математике

Јована Војиновић

Стручно веће историјагеографија, верска
настава,грађанско
васпитање

Жељко Тубић

Стручно веће физичко васп.

Милија Бугарчић

Стручни актив за
развојно планирање

Весна
Радовановић
Пеневски

Стручни актив за
развој школских
програма

Сања Томановић

Стручни актив за
самовредновање

Весна Марковић

Тим за заштиту деце
од насиља

Александра Блажић

Стручно веће
раз. наставе

Бранкица
Мелентијевић
Стручни тим за
инклузивно
образовање

(млађи разреди)
Сања Јовановић
(старији разреди)

18

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА , СТРУЧНИХ АКТИВА и СТРУЧНИХ ТИМОВА
ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
КУД
Дечији савез
Клуб УН
Ученички парламент
Црвени крст
Записничар наставничког веће и школског
одбора
Главни уредник редакције школског часописа
Администратори сајта
Уредник летописа

Драгана Ћурчић
Наташа Ђунисијевић
Ана Николић и Гордана Тодосијевић
Маријана Богојевић
Љиљана Главоњић
Слободанка Ивановић
Слободанка Ивановић
Весна Радовановић Пеневски и Весна
Марковић
Весна Марковић

19

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
I1

Сворцан Поповић Сања

II1

Борковац Оливера

I2

Алић Весна

II2

Стојановић Мирјана

I3

Лукић Ана

II3

Бугариновић Душанка

I4

Васиљевић Ивана

II4

Ристић Весна

I5

Младеновић Ружица

II5

Божовић Марија

I6

Вучковић Јелена

II6

Ђунисијевић Наташа

I7

Огњановић Весна

II7

Пјешчић Зорица

боравак

Албор Драгана, Остојић Весна , Вујовић Татјана, Павловић Драгана

III1

Пешић Тања

IV1

Мунишић Биљана

III2

Новаковић Мара

IV2

Морача Драгана

III3

Чолић Наташа

IV3

Квргић Милица

III4

Шућур Предраг

IV4

Мијајловић Милица

III5

Главоњић Љиљана

IV5

Јевремовић Драгана

III6

Праизовић Љиљана

IV6

Ћурчић Драгана

V1

Поповић Ана

VI1

Луковић Марина

V2

Горан Стевановић

VI2

Станковић Слободан

V3

Вучић Тијана

VI3

Тодосијевић Гордана

V4

Милан Станковић

VI4

Николић Ана

V5

Јовановић Сања

VI5

Смиљковић Јелена

V6

Пешић Бора

VI6

Војиновић Јована

V7

Микић Александра

VII1

Тубић Жељко

VIII1

Игњатовић Весна

VII2

Maрјановић Мирјана

VIII2

Гргур Зоран

VII3

Шаренац Јадранка

VIII3

Ђошић Александра

VII4

Стојановић Марина

VIII4

Јовановић Весна

VII5

Рашета Ивана

VIII5

Симијоновић Радмила

VII6

Јоцић Снежана

VIII6

Блажић Александра

VII7

Бугарчић Милија

VIII7

Сретић Милан

20

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ И ПОДЕЛА ЧАСОВА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Име и презиме
предметног
наставника

Наставни
предмет који
предаје

фонд

ста
ре
ши
нст
во

Марина
Луковић
Мирјана
Гобељић
Радмила
Симијоновић
Марина
Стојановић
Рајка
Тодоровић
Милан
Станковић
Тијана Вучић

српски језик

21

6/1 5,6,7

српски језик

17

5,6,8

5/2, 5/6, 7/4 , 8/2

српски језик

16

8/5

7,8

7/1,7/3,8/1,8/5

српски језик

20

7/4

6,7,8

6/4,6/6,7/2,7/4,8/6

српски језик

18

5,7,8

5/5,5/7,6/5,8/3

српски језик

18

5/4 5,7,8

5/2,5/4,7/6,8/7

српски језик
грађанско васп
математика
математика

5
9
16
20

5/3 5
5,7
5,8

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

математика
математика

16
20

5,6,7
5,8

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

Радмила Божић
Милуника
Јеверичић
Жана Ружичић
Бора Пешић

Разреди
којима
предаје

Одељења којима наставник предаје

5/1,6/1,6/3,7/5,7/7

5/6
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

Јована
Војиновић
Васојевић
Јелена
Смиљковић
Гордана
Марковић
Александра
Ђошић
Мирјана
Радишић
Ивана Рашета
Весна Томић
Митровић
Данијела
Аврамовић

математика

20

6/
6

6,8

6/2,6/4,6/6,8/7

математика

20

6/
5

6,7

6/5,7/1,7/5,7/7

енглески језик

20

2,4,5

енглески језик

18

8/3

6,7,8

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

енглески језик

18

7/2

4,7,8

4/2,4/4,4/6,7/2,7/4,7/6,8/4,8/6,8/7

енглески језик
енглески језик

20
18

7/5

1,3,7
1,5,6

1/1,1/3,1/5,1/7,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,7/5
1/2,1/4,1/6,5/2,5/4,5/6,6/2,6/4,6/6

енглески језик
грађ.васп.

12
5

2,3,6
7,8

2/2,2/4,2/6,2/7,3/6,8/2
7/6,7/2,8/2,8/4,6,8/7

Наташа
Перишин
Сања

француски
језик
француски

14

7,8

7/2,7/4,7/6,8/2,8/4,8/6,8/7

5,6

5/1,5/2,5/4,5/5,5/6,5/7,6/1,6/3,6/5

18

5/5

21

22

23
24

25

Јовановић
Јадранка
Шаренац
Вељовић
Горица
Гордана Милин

Слободан
Станковић

29
30

Мирјана
Мандић
Славица
Тодорић
Александар
Урошевић
Милан Сретић
Жељко Тубић

31

Ана Поповић

26
27
28

језик
француски
језик
грађанско
француски
језик
музичка
култура
хор и оркестар

38

39
40
41
42
43

Нина
Крстонијевић
Александра
Блажић
Александра
Микић
Небојша
Миленковић
Зоран Гргур

7
6

7/3,7/5
6/2,6/4,6/6

18

5,6,7,8
6,8

5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,6/5,7/1,7/3,7/5
,7/7,8/1,8/3,8/5
6/5, 8/1, 8/3

6/2 5,6,7,8

3

5

6,7,8

ликовна
култура
ликовна
култура
ликовна
култура
историја
историја
грађ.васп.
историја

10

7,8

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

20

5,6

4

7

5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,6/1,6/2,6/3,6
/4,6/5,6/6,7/1,7/5,7/7
7/1,7/3,7/5,7/7

грађ.васп.
географија
грађ.васп.
географија

20
8
5
19
1

8/7 6,7,8
7/1 7
5,6,7
5/1 5,6,8

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

7
3
20

5
6/4 5,6,7
5,6
6/3 6,8

20

5,7,8

физика

20

6,7,8

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

физика
хемија

20
14

6,7,8
7,8

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

хемија
тит
тио
биологија
домаћинство
биологија

8
6
6
14
4
20

6/6 7,8
6,8

8/6

7
7,8
5,6,8

биологија

20

5/7

5,6,8

7/2,7/4,7/6,8/7
5/2,5/4,5/6
7/2,7/4,7/6
7/1,7/2,7/,37/4,7/5,7/6,7/7
7/3,7/5,8/5,8/7
5/2,5/4,5/6,6/2,6/4,6/6,
8/2,8/4,8/6,8/7
5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,6/5,8/1,8/3,8/5

тио

20

6,7,8

6/2,6/6,7/2,7/3,7/4,8/3,8/4,8/5,8/6,8/7

тит

20

5
6,8

5/2,5/4,5/6

Гордана
Тодосијевић
Маријана Томић географија

36
37

2
6

5/2,5/4,5/6,6/2,6/4,6/6,7/2,7/4,7/6,8/2,8/4,
8/6,8/7
6/2,7/4,6,8/6

33

Ана
Марјановић
Јована Мишић
Лидија
Ковачевић
Снежана Јоцић

5/3,7/1,7/3,7/5,7/7,8/1,8/3,8/5

16

Ана Николић

35

7/3

музичка
култура
хори оркестар

32

34

5,7,8

16

8/2

22

44
45
46
47
48

49

50

51

52

Весна
Игњатовић
Душко Гаврић
Милош
Мајсторовић
Милутин
Јовановић
Верица Попов

Весна
Јовановић

Горан
Стевановић

Милија
Бугарчић

Снежана
Спасојевић

тио
тит
тио
тит и тио
информатика
информатика
физ.и здрав.
васпитање
физичко васп.
изабрани
спорт
физ.и здрав.
васпитање
физичке
активности
физичко васп.
изабрани
спорт
физ.и здрав.
васпитање
физичке
активности
физичко васп.
изабрани
спорт
физ.и здрав.
васпитање
физичке
активности
физичко васп.
изабрани
спорт
физичке
активности
изабрани
спорт
верска
настава

53

Драган Јовичић

54

Тања Радановић верска
настава

20

8/1

20
9

5
6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8

20

5,6,7,8

20

8/4

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

5,6,7,8

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

6,7,8

6/1,6/5,7/1,7/3,8/3,8/5

5,7,8

6/1,7/1,7/3,8/5

5

5/4
5/4

20
6,7,8

6/2,6/6,7/2,7/6,8/4,8/6
6/2,6/6,7/4,7/6,8/4

5

5/2,5/6

5/2
6,7,8
17
8
7/7

5,6,7,8

16

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

6
6/3,7/5,8/1,5/7,6/5
17

2,3,5,6,
7

20

1,4,7,8

2/1,2/2,2/3,5,2/4,2/6,3/2,3/4,3/6,
5/1,3, 5/2,6, 6/2 ,6/4,6, 6/3, 6/1,5,
5/5,7, 7/1,3, 7/5,7
1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,3/1,3,
4/1,4/3,4/5,4/2,6,4/4,7/2,7/4,6,8/1,8/3
,5,8/2,8/4,6,8/7
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5-1
5-3
5-5
5-7
сума
5-2
5-4
5-6
32
сума
Σ
6-1
6-3
6-5
сума
6-2
6-4
6-6
сума
Σ
7-1
7-3
7-5
7-7
сума
7-2
7-4
7-6
сума
Σ
8-1
8-3
8-5
сума
8-2
8-4
8-6
8-7
Σ
Σ
Σ

16
14
14
15
59
15
15
14
44
103
13
14
14
41
18
15
14
47
88
17
16
15
14
62
16
15
16
47
109
12
15
14
41
12
13
15
12
52
93
393

11
11
11
10
43
14
13
12
39
82
11
10
11
32
12
15
17
44
76
8
12
10
11
41
12
13
13
38
79
15
12
11
38
12
13
9
12
46
83
320

у

Ж

25
25
27
25
102
25
27
25
77
179
30
29
27
86
29
30
27
30
116
202
31
31
29
91
25
30
29
84
175
25
22
25
72
22
25
26
73
145
701

м

11
10
11
11
43
10
12
10
32
75
14
15
13
42
15
14
12
15
56
98
17
13
13
43
12
14
13
39
82
13
12
14
39
11
13
13
37
76
331

Р

у

14
15
16
14
59
15
15
15
45
104
16
14
14
44
14
16
15
15
60
104
14
18
16
48
13
16
16
45
93
12
10
11
33
11
12
13
36
69
370

Ж

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

м

р

Бројно стање ученика на почетку школске 2017/18.
27
25
25
25
102
29
28
26
83
185
24
24
25
73
30
30
31
91
164
25
28
25
25
103
28
28
29
85
188
27
27
25
79
24
26
24
24
98
176
713

24

млађи

дечаци

девојчице

укупно

парна

186

164

350

непарна

184

167

351

370

331

701

старији

дечаци

девојчице

укупно

парна

190

167

357

непарна

203

153

357

393

320

713

763

652

1414

Остале карактеристике везане за бројно стање:
број досељених ученика је - 12
број oдсељених ученика - 7
број ученика - Ромске националности 14
број близанаца - 14
број ИОП-а: млађи разреди 7 (1/1,1/2,1/3,2/5,2/6,3/5,4/3)
старији разреди 16 (5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 6/2 - 2, 6/4 - 2, 6/6 – 2, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5)
број персоналних асистената – 5 у одељењима (1/1, 1/3, 2/5,3/5,5/5)
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

Време реализације

Активности/теме

Свечани пријем првака

Начин реализације:

приредба

сви

Учлањивање деце у Дечији савез

промоција

ОС и
Председник
ДС

Учлањивање деце у библиотеку

промоција

представници
библиотеке

Обележавање међународног Дана
мира

Изложбени панои

Клуб УН

Учлањивање деце у Црвени крст

промоција

председник
Црвеног крста

Обележавање Дечије недеље

учешће

ОС и деца

Сајам књига

посета

ОС,
библиотекар

Обележавање Дана школе

приредба

Дани пријатељства

радионице, изложбе

Сајам науке

посета

ОС, предметни
наставници

Дани породице

Радионице, изложбе

ОС, предметни
наставници,пп
служба

Новогодишњи базар

Продајна изложба
ученичких радова

ОС, деца

септембар

октобар

децембар

Школско такмичење

Школска слава Свети Сава

фебруар

приредба

сви
Клуб УН

Светска културна и природна баштина
УНЕСКА
Дани безбедног интернета

Тим за
прославу Дана
школе

Ученици 3. и 4.
разреда

Најраспеванија ОЗ

јануар

Носиоци
реализације и
сарадници

наставници л.k
предавања

ОС, предметни
наставници,пп
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Пројекције
едукативних филмова
за децу

служба

Школско рецитаторско такмичење

учешће

ОС, деца

Зелена недеља

Предавања на тему
екологије

Професори
биологије

Ускршњи базар

изложба дечијих
радова

Учитељи, деца

Обележавање Светског Дана здравља

едукација

сви

Међународни дан дечије књиге

промоција

песници

- прво полугодиште

Посета позоришту

одлазак у позориште

ОС

- друго
полугодиште

Посета позоришту

-//-

ОС

- прво полугодиште

Посета биоскопу

одлазак у биоскоп

ОС

- друго
полугодиште

Посета биоскопу

-//-

ОС

- прво, друго
полугодиште

Посета музејима

посета

ОС

март
април
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ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ
Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и
односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа
која су везана са делатношћу школе, као и рекреативно здраствени опоравак ученика. Представљају
ширење и обогаћивање форми наставних садржаја и ваннаставних делатности. Имају задатак да
доприносе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања и искустава ученика, подстичу и буде
инересовања за новим сазнањима, повезују теорију са праксом. Уједно доприносе бољем и
свестранијем упознавању ученикове личности, као и успостављању ближих, непосреднијих односа
између наставника и ученика и ученика међусобно.Изводе се, уз претходну писмену сагласност
родитеља.
Настава у природи се организује за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од седам
до десет дана, уз претходну писмену саласност родитеља.О висини надокнада за наставнике одлучује
Савет родитеља и оне се обрачунавају у бруто износу и исплаћују у складу са законом, на терет
родитеља ученика који путују.

За школску 2017/2018. годину планирају се следеће, екскурзије и наставе у природи на
следећим маршрутама.

ДЕСТИНАЦИЈА
I

Настава у природи – Врујци

МЕСЕЦ
мај 2018.

Седмодневни боравак у бањи Врујци
Једнодневни излет - Сремски Карловци

II

Настава у природи - Златибор

мај/јун 2018.
октобар 2017.

Седмодневни боравак на Златибору
Једнодневни излет - Сремски Карловци

III

Настава у природи - Соко Бања

мај/јун 2018.
септембар 2017.

Седмодневни боравак у Соко Бањи
Једнодневни излет - Сремски Карловци

IV

Настава у природи - Соко Бања

мај/јун 2018.
октобар 2017.

Седмодневни боравак у Соко Бањи
Једнодневни излет - Сремски Карловци

мај/јун 2018.
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V

Једнодневна екскурзија - Београд-Аранђеловац-Опленац-Београд
Једнодневна екскурзија ученика 5. Разреда. Планиран је обилазак Аранђеловца и комплекса
породице Карађорђевић на Опленцу. Обавезна је организација ручка. Повратак у Београд у
касним поподневним часовима.
мај 2018.

VI

Дводневна екскурзија - Суботица

мај 2018.

Сремски Карловци - Нови Сад - Зобнатица - Суботица - Палић - дворац Дунђерски са ноћењем
у Суботици
1. дан: Обилазак Сремских Карловца (Саборне цркве, Православне богословије, Градске
већнице и чесме Четири лава), обилазак Новог Сада (Алмашка црква, Матица српска, улице
Дунавска и Змај Јовина и Трг слободе). Обилазак ергеле Зобнатица. Суботица - смештај у хотелу
са 4 звездице, вечера и дискотека
2. дан: Обилазак Суботице (Саборне цркве, Градског музеја, Историјског архива, Синагоге и
Градске куће. Обилазак Палићког језера и зоолошког врта. Ручак у хотелу. Посета дворцу
Дунђерски.

V II

Дводневна екскурзија - Лепенски вир

мај 2018.

1 дан: Смедерево – обилазак археолошког налазишта Виминацијум - Голубац - Лепенски вир
Доњи Милановац (смештај)
2.дан : обилазак хидроелектране Ђердап – Сребрно језеро

V III Тродневна екскурзија

октобар 2017.

Београд – Јагодина – Ниш - Нишка Бања – Чегар - Каменички вис - Манастир Ђунис - Београд
1. дан: обилазак манастира Копорин, Јагодине, музеја воштаних фигура, зоо врта.
2. дан: обилазак тврђаве и центра Ниша, Ћеле куле и логора „Црвени крст“, Медијане,
Нишке Бање.
3. Обилазак Чегра и Каменичког виса, манастира Раванице
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III Планови стручних већа, тимова, актива, руководећих и управних
органа школе
Стручни органи школе су независни у раду и заједно са Школским одбором доприносе
остваривању циљева и задатака школе.
Основни задаци овог и осталих стручних органа су да: организују рад и прате остваривање плана
и програма, анализирају остваривање циља, задатака и садржаја образовања и васпитања,
утврђују резултате рада наставника, односно њихових сарадника, прате и утврђују резултате
рада ученика и њихових заједница, предузимају мере за јединствен и усклађен рад свих
учесника у процесу образовања и васпитања и решавају друга питања ради унапређивања
образовно васпитног рада.
Школа статутом утврђује начин рада стручних органа, у складу са наведеним одредбама, а
плановима рада разрађује утврђене задатке и овлашћења.
Тако се планом Наставничког већа поред ових општих наведених, могу утврдити и други задаци
који се односе на основну школу према њиховим условима рада и другим специфичностима.
Наставничко веће има и следеће задатке:


















Утврђује предлог Годишњег плана рада школе и стара се о његовом успешном остваривању,
Утврђује предлог Развојног плана школе
Разматра активности у оквиру Самовредновања рада школе
Разрађује и реализује наставни план и програм,
Утврђује и одобрава распоред часова,
Разматра укупне резултате образовно-васпитног ррада школе и одлучује о мерама за унапређивање
тог рада, посебно за успех ученика,
Одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим одељењима, подели предмета на
наставнике,
Одређује одељењске старешине и руководиоце одељењских, односно разредних већа,
Врши распоред послова и задужења наставника и стручних сарадника,
Сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног деловања
породице и школе,
Стара се о раду заједница ученика и њихових других организација у школи,
Утврђује предлог програма екскурзија и наставе у природи ученика,
Похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама према ученицима,
Разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних актива и већа школе,
На иницијативу стручних актива и одељењских већа, предлаже школском одбору Програм стручног
усавршавања наставника, стручних сарадника и васпитача и стара се о остваривању тог Програма,
Предлаже именовање ментора за рад са приправницима, предлаже именовање сталних комисија и
Врши и друге послове одређене Законом и Статутом школе.
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Садржаји
активности
месе
ц
- Планирање и програмирање рада за текућу школску годину

- Утврђивање програма рада школе за школску 2017/2018. годину
- Задужења наставника и стручних сарадника за наредну школску годину

Извршиоци

Руководиоци
наставници

- Усвајање распореда часова
- Организовање припремне наставе
- Распоред дежурстава наставника
- Организовање свечаности поводом пријема ученика првог разреда

Помоћник
директора
Руководилац
1.разреда

већа

VIII - Извештај са поправних испита
- Степен опремљености кабинета наставним средствима
- Планирање и организовање различитих облика ваннастаних активности

рачуноводство
задужени
наставници

и

- Стручно усавршавање приправника и одређивање ментора
- Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017.
- Извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину

Директор

- Анализа предлога Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.

Одељ.старешине
Директор

IX - Предлог плана стручног усавршавања

Руков.већа
-План активности за прославу Дана школе
-Усвајање 40 часовне радне недеље

Н.веће
КУД

- Анализа изабраних области за самовредновање
X

-Праћење реализације задужења из 40 часовне радне недеље

Стручни сарадници

- Праћење реализације ваннаставних активности

Руководиоци

- Праћење реализације инклузије
-Програм прославе Дана школе
- Извештај са екскурије и наставе у природи

Руководиоци

-Извештај са прославе Дана школе
XI
- Вођење педагошке документације
-Анализа успеха и дисциплине у првом класификационом периоду
-Анализа реализације плана и програма у првом класификационом периоду
-Предлог програма прославе Дана св.Саве
XII -Програм активности ученика за време зимског распуста
-Стручно усавршавање наставника за време зимског распуста

Руководиоци
Психолог
чланови
Куда
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- Активности и задужења у оквиру прославе школске славе
- Извештај о раду школе и раду директора у првом полугодишту
- анализа вођења педагошке документације
I
II

Руков.већа и
актива,
директор

- Разматрање и усвајање извештаја о постигнутим резултатима у првом
полугодишту
- Анализа реализације наставног плана и програма на крају првог полугодишта
- Анализа реализације програма инклузивног образовања
- Анализа рада стручних већа и тимова
- Анализа прославе школске славе
- Организација школских такмичења и припрема за општинско такмичење

III - Анализа самовредновања школе
- анализа реализације програма професионалне орјентације

Руководиоци

IV - Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду
-Анализа реализације плана и програма у трећем класификационом периоду

Стручни сарадници

V - Организација прославе „мале матуре“ за ученике VIII разреда у школи

Руководиоци

- Информације у вези са активностима везаним за завршни испит – подела
задужења

Психолог

директор

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика VIII разреда
- Предлог ученика, носиоца дипломе „Вук Караџић“ и носиоца посебних
диплома и предлог за Ученика генерације и спортисту генерације
- Организовање полагања завршногиспита за ученике VIII разреда
- Разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученикаVIII разреда
- Разматрање и усвајање извештаја о постигнутим резултатима на такмичењима

Предметни
наставници

- Анализа реализације наставног плана и програма на крају другог полугодишта
- Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта

Раз.старешине

- Доношење одлуке о похвалама и наградама за постигнуте резултате, одлука о
ученику генерације и спортисти генерације
- Програм свечане доделе посебних диплома, диплома „Вук Караџић“
VI

Руководиоци

- Анализа рада стручних већа, актива и тимова
- Предлог листе изабраних предмета и слободних активности за наредну
школску годину
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Стручна већа имају руководиоце који чине педагошки колегијум заједно са директором, помоћником
директора, педагогом и психологом као и са руководиоцима стручних актива. Педагошким колегијумом
председава и руководи директор, односно помоћник директора. Састанци се одржавају месечно.

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ФЕБРУАР

АПРИЛ

МАЈ/ЈУН

ЈУЛ

Разматрање Годишњег плана рада за школску 2017/2018.годину
Извештај о раду у школској 2016/2017.години
Анализа акционог плана развојног плана
Анализа распореда контролних и писмених задатака
Распоред додатне, допунске наставе и секција
Предлог плана професионалног усавршавања
Верификовање малих стручних тимова за израду ИОП-а
Предлог и усвајање индивидуално образовних планова
(на предлог
стручног области
Тима за за
инклузивно
образовање)
Избор
приоритетних
стручно усавршавање
Евидентирање приправника и одређивање ментора
Анализа изабраних области за самовредновање
Анализа иницијалног тестирања ученика из математике и српског језика
Организовање активности поводом прославе Дана школе
Праћење рада приправника и ментора/смернице у раду
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода
Редовност похађања наставе
Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса
Реализација ваннаставних активности
Реализација угледних часова
Извештај о професионалном усавршавању и план за зимске семинаре
Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
Извештаји о раду тимова, стручних већа и разредних већа, парламента
Мере за унапређивање васпитно-образовноградаудругомполугодишту
Полугодишњи извештај о раду школе и раду директора
Организовање школских такмичења
Анализа реализације програма васпитно-образовног рада и усавршавањена
ставника и унапређивање наставе
Анализа употребе нових наставних средстава
Активности у оквиру самовредновања
Анализа реализације програма васпитно-образовног рада на крају трећег
класификационог периода
Анализа реализације развојног плана
Анализа резултата са пробног завршног испита за ученике осмог разреда и
распоред активности з азавршни испит
Извештај са такмичења
Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају школске године
Анализа успеха ученика са завршних испита
Анализа уписа ученика у средње школе
Предлог програма рада за школску 2018/2019.годину
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Чланови тима : Весна Радовановић Пеневски, Марковић Весна, Ана Поповић, Ивана Васиљевић,
Бранкица Мелентијевић су на основу реализованих задатака у протеклој школској години,
утврдили следеће задатке за наредну школску годину

АКТИВНОСТИ

Формирање новог тима

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

Наставничко
веће

IX

Упознавање нових чланова Координатор
Тима са организационим тима
карактеристикама
Тима,
Чланови ТЗС
методама и динамиком рада
Упознавање
Наставничког Координатор
већа, Педагошког колегијума, тима
Школског одбора и Савета
родитеља са извештајем ТЗС
за протеклу школску годину

VIII, IX

IX

Израда акционих планова по Чланови
кључним областима
Тима

IX

планираних Чланови
Тима

Анализа и еваулација рада Чланови
тима
и
реализованих Тима
активности

Евиденција тима, извештај
са
Наставничког
већа,
Педагошког
колегијума,
Савета
родитеља
и
Школског одбора
Евиденција тима, ГПР

VIII, IX

Реализација
активности

Записник са Наставничког
већа
Евиденција тима

Израда
глобалног
плана Чланови
самовредновања рада школе Тима
за школску 2017/18.

Упознавање Школског одбора Координатор
са Годишњим планом рада тима
школе, чији је саставни део
план ТЗС

НАЧИН ПРАЋЕЊА

IX

Током
године

XII, VI, VII,

Евиденција тима

Евиденција тима, записник
ШО

Евиденција тима

Евиденција тима, извештаји
о раду
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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ - ШКОЛСКА 2017/18.
Ове школске године Тим за самовредновање планира да изврши вредновање свих кључних
области на основу одабраних подручја вредновања и показатеља из сваке области.
Кључна
област

Подручје

Школски и -Школски
програм
Годишњи
план рада

Показатељи

Извори доказа

Школски
програм,
Годишњи план
рада, наставни
-Годишњи план -Структура и планови
и
рада
садржај
програми,
Школски
развојни план,
чек листе,

-Планирање и
припремање

-Структура и
садржај

-планирање
-припремање

рационалност
и
организација

Настава и
учење
-Наставни
процес

Време

Носиоци

Стручна већа,
ПП служба,

мај

Наставници,
стручна већа,
ППС

-планови рада
-дневне
припреме
-записници
стручних већа
-материјали за
наставу

Током
године

комуникација

и сарадња
-корелација и
примена
знања

-чек листа,
посете
часовима

Наставници,
ППС,
директор
и
помоћник
директора,

-подстицање
ученика
оцене и успех

дневници
образовно
васпитног
рада,
извештаји на
крају
полугодишта и
школске

Мај, јун

ТЗС, ППС
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Постигнућ
а ученика

-Квалитет
школских
постигнућа

-завршни
испит,
иницијални
тестови,
такмичења

године

-извештаји са
завршног
испита и
иницијалног
тестирања

-број ученика и
пласман на
такмичењима
Брига о
ученицима

Подршка
ученицима

професионална
оријентација

ЕТОС

безбедност и
сигурност
ученика у
школи

Правилник о
безбе-дности,
чек листа,
скале процене,
процедура за
заштиту деце
-праћење
од насиља и за
физичког,
спречавање и
здравственог, реаговање у
Децембаремоционалног могућим
март
и социјалног
случајевима,
стања ученика извештај Тима
за
-помоћ при
професионалну
избору даљег
оријентацију,
образовања
упитници за
ученике,
наставнике и
родитеље

Партнерство са комуникација
родитељима,
са
родитељима
Школским
одбором
и
-укључивање
локалним
родитеља
у
заједницом
живот и рад
школе
и
школско
учење

ППС, Тим за
заштиту

-чек листе,
упитници

-чек
листа,
упитник
за
родитеље

Током
године

ТЗС,
Разредна
већа
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РЕСУРСИ

Људски
ресурси

Наставни
кадар
Ненаставни
кадар

Руковођење,
организација
и
обезбеђивање
квалитета

чек листа,
Годишњи план
рада школе
-наставни и
ненаставни
кадар

Годишњи план
рада, подела
часова, решења
о структури
радног
времена, извештаји,
записници,
белешке

Током
године

март

Стручна већа,
школски
тимови,
директор,
представници
родитеља и
ученика,
ППС

Стручна већа,
школски
тимови,
директор,
представници
родитеља и
ученика,
ППС

-упитници
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Акциони план Школског развојног плана за 2017/18. годину
Чланови Стручног актива за развојно планирање: Радовановић Пеневски Весна, Богојевић Маријана,
Томановић Сања, Марковић Весна, Бранкица Молентијевић, Сворцан Поповић Сања, Александра Микић,
Станић Наташа, представник УП

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Први развојни циљ: Оспособљавање ученика за примену стечених знања у практичноискуственим и проблемским ситуацијама ( учење путем открића)
1.Задатак: Реализација часова у функцији учења путем открића ( „проблемски час“)
Носиоци
активности

Р.бр.

Опис активности

1.

Припрема и
реализација по
једног
„проблемског“
часа по стручном
већу

наставници

2.

Међусобна посета
часовима

наставници

3.

Анализа часова на
седницима
стручних већа
Извештавање о
одржаним
часовима на
седници
Наставничког већа
Упућивање ученика
на друге изворе
знања

наставници

4.

5.

руководиоци
стручних већа

наставници

Време
реализације
активности
током
школске
године

током
школске
године
током
школске
године
на крају првог
и другог
полугодишта

током
школске
године

Критеријум
успеха

Извори доказа

задовољство
свих учесника
ВОР-а,повећана
способност за
решавање
проблемских
ситуација
размена
искустава

евалуациони листићи
за ученике и
наставнике, боља
постигнућа ученика на
завршним испитима

успешно
извршена
анализа
добро
извештавање

извештаји, записници

задовољство
свих учесника
ВОР-а,повећана
способност за
решавање
проблемских
ситуација

Припреме
часова,извештаји,боља
постигнућа ученика на
завршним испитима

Критеријум
успеха

Извори доказа

интересовање
ученика,релација
знање-примена
интересовање
ученика,
релација знањепримена
интересовање
ученика,
релација знањепримена

презентације
ученика,број ученика

извештаји,записници

извештаји

2. Задатак: Реализација посета стручним скуповима
Р.бр.

Опис активности

Носиоци
активности

1.

Посета Фестивалу
науке

наставници

Време
реализације
активности
децембар

2.

Посета Green fest

наставници

октобар

3.

Посећивање
осталих значајних
манифестација

наставници

током
школске
године

презентације
ученика,број ученика

презентације
ученика,број ученика

3. Задатак: Упућивање ученика на друге изворе знања
Р.бр.

Опис активности

Носиоци
активности

1.

Коришћење

наставници

Време
реализације
активности
током школске

Критеријум
успеха

Извори доказа

Повећана

Извештаји ученика
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Други развојни циљ: Оснаживање наставника у примени савремених метода и
техника у настави
1.Задатак: Организовати стручна усавршавања о врстама и начинима примене савремених
метода и техника подучавања
Р.бр.

Опис активности

1.

Реализовати
програм
стручног
усавршавања
Анализа
потреба и
набавка нових
савремених
наставних
стредстава
Међусобна
посета
часовима
(током школске
године,
наставници,
стручни
сарадници)
интерактивних
портала
приликом
самосталног
рада

2.

3.

стручни
сарадници

Време
реализације
активности
током школске
године

руководиоци
стручних већа

Носиоци
активности

Критеријум
успеха

Извори доказа

задовољство
наставника,при
мена искустава

анкете, извештаји

септембар и
октобар

учествовање
свих сртучних
већа

списак потребних
средстава по већима

наставници,
стручни
сарадници

током школске
године

размена
искуства,
посећеност
часова

извештаји,
анализа часова,број
посета

ученици

године

заинтересовано
ст ученика за
овакав вид
стицања знања

Презентације

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Трећи развојни циљ: Актуелизација и омасовљење учествовања ученика у ваннаставним
активностима (секцијама)
1.Задатак: Извршити анализу резултата рада и досадашње заинтересованости ученика за постојеће
секције

Р.бр.

Опис активности

1.

Извршити
преглед
педагошке
документације
Процена
стручних већа о
сврсисходности
досадашњих
секција

2.

Носиоци
активности
наставници

наставници

Време
реализације
активности
први
класификациони
период
први
класификациони
период

Критеријум
успеха

Извори доказа

одржана
стручна већа

записници,дневници
других облика рада

одржана
стручна већа

записници, дневници
других облика рада

2. Задатак: Укључивање ученика и промовисање нових ваннаставних активности (секција)
Р.бр.

Опис активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум
успеха

Извори доказа
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1.

2.

3.

4.

5.

активности
први
класификациони
период

Увођење нових
секција:
Извиђачи,
орјентиринг
,Секција
француског
језика и културе

наставници,
Активисти
Извиђачке
организације,
Активисти
Орјентиринг
организације

Осмислити на
нивоу стручних
већа програме
нових секција
Представљање
програма
секција
ученицима
Приказивање
(излагање)
продуката рада
секција
Одржавање
такмичења,
приредби и
манифестација

наставници

први
класификациони
период

наставници

први
класификациони
период

наставници,уче
ници

током школске
године

наставници,уче
ници

током школске
године

заинтересовано
ст ученика

добро
осмишљени
програми
добро
осмишљени
програми
задовољство
ученика и
наставника

број и квалитет

подаци о броју
ученика

анализа
програма,број
ученика
број ученика

извештаји,фотографи
је,школски часопис

извештаји,број
ученика,записници

Четврти развојни циљ: Подизање нивоа свести ученика о безбедном и сигурном коришћењу
информационо-комуникационе технологије

1.Задатак: Реализација различитих видова сарадње са ученицима и родитељима како би се скренула
пажња на правилну употребу и злоупотребу као и заштиту од електронског насиља
Време
Носиоци
Критеријум
Р.бр. Опис активности
реализације
Извори доказа
активности
успеха
активности
1.
Презентација
наставници,
Током године
Заинтересован
Извештај о броју
филмова на
Инспектори
и ученици
приказаних филмова,
тему заштите
МУП-а,
и одржаних
од електонског
гостујући
предаваља
насиља,
предавачи
одржавање
предавања
2.
Обележавање
ученици,
фебруар
Препознавање
Број ученика и
Дана безбедног
наставници,
насиља
родитеља,
интернета
гости
Заинтересавани фотографије
предавачи
ученици и
наставници
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Пети развојни циљ: Унапређивање рада Ученичких организација
1.Задатак: Унапређивање рада Ученичког парламента
Р.бр.

Опис активности

Носиоци активности

1.

Укључивање
чланова Ученичког
парламента у
организацију
манифестација у
школи

руководилац
Парламента, чланови
Парламента

Време
реализације
активности
Током
године

Критеријум успеха

Извори доказа

Задовољство и
заинтересованост
чланова за
укљученост у
живот школе
Боља организација
и подела задужења
у припреми
важних
манифестација

Фотографије,
школски
часопис

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Шести развојни циљ: Подстицање позитивних ставова код ученика према основним,
општеприхваћеним вредностима друштва
1.Задатак: Неговање породичних и пријатељских вредности

Р.бр.

Опис активности

Носиоци активности

1.

Обележавање дана
посвећених неговању
пријатељства

Наставници, ученици

Време
реализације
активности
октобар

2

Oбележавање Дана
науке 10. новембар

Наставници, ученици

новембар

Наставници, ученици

октобар

- Предавање о
Постанку света
које ће припремити
наставници физике,
биологије и
вероучитељ
- Такмичење у
програмирању
„Лего“робота
- Организација
фестивала науке у
школи и посета
„Green festa“ и
Фестивала науке
2.

Обележавање Дана
толеранције
16.
новембар

Критеријум успеха

Извори доказа

Велика
укљученост
ученика у школски
конкурс на тему
пријатељства
Реализоване
радионице
одржане
планиране
активности:
такмичење,
предавање, посете
фестивалима који
промовишу науку

Ученички
радови,
фотографије,
часопис

одржане
планиране
активности

Фотографије,
извештаји,
ученички
радови

фотографије,
извештаји
презентације

-драмска секција –
представа на тему
толеранције
-школски литерални
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конкурс
на тему
промовисања
толерантности
-изложба ликовних
радова
-дебате
о
толеранцији
на
задату тему на
часовима историје,
грађанског
васпитања и верске
наставе
3

Oбележавање Дана
људских права 10.
децембар

Наставници
техничког и
информатичког
образовања

децембар

Велика
укљученост
ученика у школски
конкурс

Ученички
радови

-Школски конкурс –
ученички
троминутни видео
запис о људским
правима сниман
мобилним
телефоном
Обележавање Дана
Наставници ,
21.
Посета куће краља
ученици
септембар
Петра
европске културне
баштине
2.Задатак: Освешћивање ученика о начинима и значају (правовременог) чувања здравља

Р.бр.

Опис активности

Носиоци активности

1.

Обележавање
Светског Дана
здравља

Наставници,
ученици,
родитељи/стручњаци

Време
реализације
активности
април

Фотографије,
извештаји

Критеријум успеха

Извори доказа

Предавања,
тематски панои,
радионице на
часовима ГВ

Фотографије,
извештаји,
разни
едукативни
материјали

Критеријум успеха

Извори доказа

Велика
укљученост
ученика у школски
конкурс на тему
екологије
Еколошка акција
Тематски уређен
хол
тематски часови
Тематски уређен
хол
тематски часови

Ученички
радови,
фотографије,
извештај са
посета часова

3.Задатак: Подизање нивоа еколошке свести
Р.бр.

Опис активности

Носиоци активности

1.

Обележавање Зелене
недеље

Ученици, наставници
и биолошка секција

2.

Обележавање Дана
вода 22. март

Ученици, наставници
и биолошка секција

Биолошка секција
-Истраживачки
радови ученика о

Време
реализације
активности
март

март

Ученички
радови,
фотографије,
извештај са
посета часова
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квалитету воде на
општини у којој
живе
-постери о значају
очувања природног
ресурса воде
-постер са листом
могућности за
штедњу воде у
домаћинству

ЕТОС

Седми развојни циљ: Оплемењивање простора у школи у функцији васпитног
деловања и учења
1.Задатак: Стварање подстицајног окружења за учење у простору школе и школском дворишту
Време
Носиоци
Р.бр. Опис активности
реализације
Критеријум успеха Извори доказа
активности
активности
1.
Тематско уређење
Наставници, Током школске
Пријатна
Фотографије,
хола школе
ученици
године
атмосфера,
радови ученика
оплемењен
простор школе,
заинтересованост
за уређење
2
Дан
Наставници, Током школске
Пријатна
Фотографије,
ученици
године
атмосфера,
радови ученика
биодиверзитета
оплемењен
22. мај
простор школе,
-Реферати о
заинтересованост
птицама урбаних
за уређење
система
-Израда кућице за
птице и паноа са
упутством за
израду
-Реферати о
лековитим
биљкама,
биодиверзитету,
проблему отпада и
могућности
рециклирања
отпада
- Израда паноа са
упутством за
рециклажу старе
хартије, панои са
занимљивостима
из природе
-Презентације о
важности тема као
што су климатске
промене,
оштећење озонског
омотача и друге
последице које
трпи цео живи свет
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Осми развојни циљ: Подстицање ученика на одговоран однос према уређењу и
одржавању простора и окружења школе
1.Задатак: Укључивање ученика у школско- користан рад
Опис
Носиоци
Време реализације
активности
активности
активности
1.
Уређење
Ученици,
Током школске
летњих
наставници
године
учионица
2.Задатак: Озелењавање површина у школском дворишту
Р.бр.

Р.бр.
2.

Опис
активности
Сађење
разноврсних
биљака

Носиоци
активности
Ученици,

Време реализације
активности
Током школске
године

Критеријум успеха

Извори доказа

Офарбане клупице,
континуирано
одржавање истих

фотографије

Критеријум успеха

Извори доказа

Усађене нове
биљке

Оплемењен
простор
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Тим за развој школских програма Сања Томановић, Маријана Богојевић, Сања Сворцан
Поповић, Наташа Ђунисијевић, Мара Новаковић, Драгана Морача, Бора Пешић,
Гордана Тодосијевић, Јадранка Шаренац, Милан Сретић
месец

IX

активности

реализатор

Разматрање предлога за увођење нови ваннаставних и
ваншколских активности
Израда анекса школских програма за школску 2017/18.
Разматрање стручног усавршавања наставника и одабир тема
према новом каталогу МП
Чланови Актива
Анализа новх плана и ппрограма три нова предмета у петом
разреду
Разматрање новина у страним језицима (имплементација
стандарда у планирање)
Разматрање предлога тема за планирање проблемске наставе

XI

II

Праћење реализације планова рада одељењских већа

Руководиоци већа

Праћење реализације планова рада стручних већа

Руководиоци већа

Праћење реализације посебних програма рада

Чланови Актива

Анализа-полугодишњи извештај о раду Актива

Руководилац Актива

Анализа реализације планова рада одељењских већаполугодишњи извештаји о раду

Руководиоци већа

Анализа реализације планова рада стручних већа и стручних
актива-полугодишњи извештаји о раду

Руководиоци већа

Анализа реализације посебних програма-полугодишњи извештаји
о раду

Чланови Актива

Анализа реализације ваннаставних активности

Чланови Актива

Анализа реализације програма рада сарадње са родитељима,
локалном заједницом, здравственим и културним институцијама

IV

Праћење реализације планова рада одељењских већа

Руководиоци већа
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VI

Праћење реализације планова рада стручних већа

Руководиоци већа

Праћење реализације посебних програма

Чланови Актива

прављење предлога листе изборних предмета и разматрање
кадровских могућности спровођења ове наставе
Руководилац Актива
прављење предлога листе изабраног спорта
Анализа-годишњи извештај о раду Актива
Анализа реализације планова рада одељењских већа-годишњи
извештаји о раду

Руководиоци већа

Анализа реализације планова рада стручних већа-годишњи
извештаји о раду

Руководиоци већа

Анализа реализације посебних програма-годишњи извештаји о
реализацији

Чланови Актива

анализа остварености плана и програма стручног усавршавања
запослених

VIII

Израда Годишњег извештаја о раду школе

Чланови Актива

Израда плана рада Актива за наредну школску годину

Руководилац Актива

Припрема за израду Годишњег плана рада школе за 2018/19.

Руководилац Актива

Израда анекса школског програма-програм слободних активности

Руководиоци
стручних већа
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На основу Посебног протокола за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно- васпитним установама (2007год.), а у складу са специфичностима рада, Годишњим планом
рада школе дефинише се Програм заштите деце/ученика од насиља.
Чланови Тима : Предраг Шућур (наст.разредне наставе), Александра Блажић (проф.биологије),
Бранкица Мелентијевић (психолог), Сања Томановић (педагог), Маријана Богојевић (педагог).

П ЛАН РА Д А Т И МА З А З А Ш Т И Т У
Д Е Ц Е / У Ч Е Н И К А ОД
ЦИЉ

ЗАДАЦИ

Дефинисање улога и
одговорности у
примени процедура и
поступака

*руководства
* чланова тима
*дежурних наставника
*предметних наставника
*одељењских старешина
*осталих запослених у школи

НАСИЉА
ИЗВРШИОЦИ

ТИМ
наставници

ВРЕМЕ

Септембароктобар 2017

*оснаживање кроз часове оз и грађанског
васпитања

Подизање нивоа
свести и повећање
осетљивости свих
укључених у живот и
рад установе за
препознавање
насиља

*организовање обука за ненасилну
комуникацију и конструктивно
решавање сукоба
*организовање разговора, трибина,
радионица, представа, изложби о
безбедности и заштити деце/ученика од
насиља

Тимом/стручњаци
из разних области
Током
школске
2017/18.г

*Дани безбедног интернета (едуковање за
препознавање и спречавање
електронског насиља)
*предавање „Насиље и осећања“ и
еедукативни филмови

Развијање и неговање
богатства
различитости и
културе понашања у
оквиру васпитнообразовних
активности
Саветодавни рад са
свима
који
су
посредни/непосредн

У сарадњи са

*осмислити теме у оквиру ЧОС-а
*реализовати теме у настави Г.В.
*имплементирати у план рада Ученичког
парламента
*организовати трибине за ученике

*Саветодавни рад са децом која трпе
насиље

педагог
ТИМ

Одељ.старешине
наставници Г.В

Психолог
педагог

У зависности
од тренутка
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о били актери насиља

*Рад са децом која врше насиље

дешавања

*Саветодавни рад са родитељима
*Оснаживање деце/посматрача насиља за
конструктивно реаговање

Сарадња са
релевантним
службама
Континуирано
евидентирање и
вођење
документације
случајева насиља
Праћење и
вредновање врста и
учесталости насиља

*умрежавање са Домом здравља,

ТИМ

* умрежавање са МУП-ом,

Школски полицајац

* умрежавање са Центром за социјални
рад

Стручњаци из
центра
ТИМ

*ажурно вођење записника

*истраживања, *запажања

Током
школске
2017/18.г

ТИМ

*провере
* праћење ефеката примене програма
заштите од насиља
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
руководилац Бранкица Мелентијевић (за млађе разреде)
руководилац Сања Јовановић (за старије разреде)

август/септембар

- Организовање заједничких састанака/достављање потребних
података средњим школама у вези ученика који су радили уз додатну
образовну подршку (ИОП)
- Информисање наставника о плану активности за наредни период
- Упознавање са програмом рада Стручног тима

Наставничко веће
ТИМ(ови)

- Индивидуални разговори са новим персоналним асистентима и
родитељима
- Праћење ученика (који раде по ИОП-у) и сарадња са средњим
школама
- Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна
подршка

ТИМ(ови)

септембар-јун

-Формирање нових тимова за писање ИОП-а на нивоу разредних већа
- Консултативни сусрети са наставницима већа 1. и 5. разреда о
приступу у раду са ученицима са тешкоћама у развоју

Чланови ТИМ-а

-Израда појединачних ИОП-а
-Евалуација и ревизија појединачних ИОП-а
- Сарадња са интерресорном комисијом и ФАСП-ОМ
Јун

- Извештај о раду стручног тима
- Предлог Програма рада стручног тима за наредну школску годину

ТИМ

- Избор руководиоца стручног тима
- Прикупљање информација о потребним наставним средствима

Стручни тим за инклузивно образовање (млађи разреди) : Бранкица Мелентијевић, Томановић
Сања,Богојевић Маријана, Сворцан Поповић Сања, Лукић Ана, Марија Божовић, Алић Весна,
Ђунисијевић Наташа, Главоњић Љиљана, Вучковић Јелена.
Стручни тим за инклузивно образовање (старији разреди) : Бранкица Мелентијевић, Томановић
Сања, Богојевић Маријана, Јовановић Сања, Станковић Слободан, Војиновић Јована, Ивана
Рашета, Зоран Гргур.
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
руководилац Зорица Пјешчић
активности
-

Распоред коришћења свечане и фискултурне сале, распоред часова
Разматрање предлога за слободне активности

-

Разматрање предлога сарадње са Извиђачким савезом
Учешће у наставку пројекта “Покренимо нашу децу“ i „Од мале лиге
до шампиона“

Септембар

-

Септембар- јун

-

новембар

-

Јануар
фебруар

-

Планирање свих видова ВОР-а,
Избор тема за стручно усавршавање и смернице за вођење личног
портфолија
Просторно планирање и уређење
Школски календар за 2017/18.год. и распоред часова
Дежурство учитеља - распоред
Програм пријема првака
Планирање позоришних и биоскопских представа
Анализа опремљености наставним средстима, распоређивање набављених
наставних средстава
Задужења у оквиру 40-не радне недеље
Сарадња са стручним већима старијих разреда
Обележавање значајних датума (Дани пријатељства и Дан школе – октобар)
Стручно усавршавање наставника
Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка
Формирање тимова за писање ИОП-а на нивоу разредних већа
Израда појединачних ИОП-а
Евалуација и ревизија појединачних ИОП-а

извршиоци

1-4.
(учитељи)
Предметни
наставници
ПП служба

Инклузивни
тим
ИОП тимови

Праћење адаптације ученика првог разреда
ПП служба
Уједначавање критеријума оцењивања
Праћење напредовања и вредновања постигнућа ученика, описно и Учитељи
нумеричко оцењивање
рук.одељ.
Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период
већа
Такмичење за најраспеванију ОЗ (3и4.разред)
Дани породице
Програм прославе школске славе
Реализација позоришних представа и планирање новогодишње
Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период
куд
Анализа реализованих огледних часова у првом полугодишту
Стручно усавршавање – Зимски сусрети просветних радника,
учитељи
Новогодишњи вашар – прослава Нове године
Извештај са семинара "Зимски сусрети просветних радника"
Школско такмичење из математике за 3. и 4.разред
Дани безбедног интернета
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Март/април
Мај/јун

-

школска библиотека - како, колико је користимо
библиотекар
Поздрав пролећу – маскенбал/избор мис и мистер пролећа
Посета позоришту
медијатекар
Минимум познавања појмова и садржаја као основ за предметну наставу
(4.разред)
учитељи
Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период
рук.већа
Зелена недеља

-

Анализа постигнућа ученика на смотрама и такмичењима 1 - 4. разреда,
Припреме за традиционални испраћај осмака
Светски дан здравља
Извештај о реализацији наставе у природи и излета
Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период
Анализа реализованих огледних часова у другом полугодишту
Анализа реализованог тематског планирања у другом полугодишту
Извештај о раду Стручног већа учитеља,
Избор руководиоца Стручног већа за наредну школску годину
Припрема за пријем првака за школску 2018/2019. годину

-

Педагог
Учитељи
рук. већа
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац Марина Луковић
активности





септембар



Октобар-новембар














Јануар- фебруар











март






Извршиоци

Организовање слободних активности ученика
Распоред писмених задатака, контролних вежби и
тестова
План посете часовима четвртог разреда
Анализа коришћења наставних средстава у редовној
настави
Припрема питања за пробна тестирања која су
прилагођена
Образовним стандардима на крају основног
образовања
Иницијално тестирање ученика 5. и 7. разреда
Сарадња са ИОП тимовима, израда ИОП-а
Аудиција за избор чланова драмске секције
Избор тема за стручно усавршавање
Активности на реализацији програма за Дан школе
Уједначавање критеријума оцењивања
Анализа реализације наставног плана и програма за 1.
кл. период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 1. кл. Период
Усаглашавање критеријума оцењивања
Припрема и реализација пробног завршног испита
Стручно предавање – Негујмо српски језик

Чланови стручног већа

Анализа реализације наставног плана и програма за 2.
кл. период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 2. кл. период
Планирања стручног усавршавања – зимски семинари
Међусобне посете часовима – размена искустава
Договор око прославе школске славе
Утисци и извештаји са зимског семинара
Организовање школског такмичења (књижевност и
граматика)
Употреба мултимедијалних средстава у настави језика
Угледни час – Гласовне промене
Анализа коришћења наставних средстава у настави
језика
Такмичење рецитатора
Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима
Угледни час: Колико познајемо књижевност
Припрема и организација општинског такмичења из
српског језика

Чланови стручног већа

Чланови стручног већа

Чланови стручног већа
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Анализа реализације наставног плана и програма за 3.
кл. Период
 Анализа успеха и дисциплине ученика за 3. кл. период
 Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима
 Међусобна посета часовима и размена искустава
 Извештај са такмичења
 Колико и шта читају ученици наше школе
 Припрема и реализација пробног завршног испита
 Анализа реализације наставног плана и програма за 4.
кл. Период
 Анализа успеха и дисциплине ученика за 4. кл. период
 Анализа рада секција и допунска и додатне наставе
 Активности око реализације завршног испита
 Анализа постигнућа ученика на завршном испиту
 Подела часова за наредну школску годину
 Избор руководиоца стручног већа и извештај о раду
стручног већа
 Усвајање 40-часовне радне недеље
 Глобално планирање наставе за школску 2018/2019.
годину
Успех ученика после поправних и разредних испита,
Извештај о раду стручног већа, Избор руководиоца
стручног већа
Усвајање програма рада стручног већа за наредну школску
год.
Усвајање 40-часовне радне недеље


април
мајјун



август




Чланови стручног већа

Библиотекар
Чланови стручног већа

чланови ст.већа
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
руководилац Јована Војиновић
активности

Извршиоци

- Утврђивање садржаја наставног плана и програма
- Анализа коришћења наставних средстава у редовној настави

чланови ст.већа

- Иницијално тестирање ученика 5. и 7. разреда
- План посете часовима четвртог разреда
- Идентификација ученика за допунску и додатну наставу
- Избор тема за стручно усавршавање
- идентификација даровитих ученика
септембар

- формирање групе за рад математичке секције
- план реализације иницијалних тестова знања, контролних вежби и завршних
тестова знања
- Сарадња са ИОП тимовима, израда ИОП-а
- Учешће у раду општинског стручног већа
- Узајамна посета часовима; размена искустава
- Угледни час: Примена Питагорине теореме

Ж.Ружичић

- Угледни час: Платонова тела (Октобар)

Б.Пешић

- Критеријуми оцењивања; Уједначавање,
- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период

чланови ст.већа

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период
новембар

- Обухваћеност ученика допунском, додатном наставом и секцијама
- Припрема и реализација пробног завршног испита
- Угледни час: Решавање задатака методом дужи и методом правоугаоника

Р.Божић

- Писмени задаци; израда и анализа

Јануар-фебруар

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

чланови ст.већа

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период

руководилац

- Извештај са семинара

чланови актива

- Школско такмичење у математици,

чланови ст.већа

- Писмени задаци, израда и анализа,
- Општинска такмичења
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- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
- Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период
Март/април

- Учешће у раду општинских и градских стручних већа

чланови ст.већа

- Евидентирање постигнућа ученика на општинском и градском такмичењу
- Припрема и реализација пробног завршног испита
- Угледни часови: Осно симетричне фигуре
М.Јеверичић
Пирамида
-Анализа постигнућа ученика на републичким такмичењима
-Предлог за доделу посебних диплома из најдаровитијим ученицима 8.р
- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период

Мај/јун

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период

чланови ст.већа

- Проблемска настава: Алгебарски изрази, израда домина

Ј.Смиљковић

- активности око реализације завршног испита
- Анализа постигнућа ученика на завршном испиту
- Подела часова,
август

- Успех ученика после поправних и разредних испита,
- Извештај о раду стручног већа, Избор руководиоца стручног већа
- Усвајање програма рада стручног већа за наредну школску год.
- Усвајање 40-часовне радне недеље

чланови ст.већа
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Руководилац Наташа Перишин
активности

Извршиоци

нове
мбар

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период
Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период
Планирање стручног усавршавања – зимски семинари
Међусобне посете часовима – размена искустава
Утисци и извештај са зимског семинара
Организовање школског такмичења
Употреба мултимедијалних средстава у настави језика
Стручна тема
Проблемска настава

чл.стручног већа

Јануар/фебруар

-

Март/април

-

Анализа коришћења наставних средстава у настави језика
Домаћи задаци – садржај и учесталост задавања
Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима
Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.периода
Полагање Делф-а

чл.стручног већа

мај

-

Међусобна посета часовима и размена искустава
Извештај са такмичења
Стручна тема

јун

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период
Анализа рада секција и допунске и додатне наставе
Подела часова за наредну школску годину
Избор руководиоца ст.већа и извештај о раду ст.већа
Усвајање 40-часовне радне недеље
Глобално планирање наставе за школску 2018/2019.

Септембар/октобар

Анализа коришћења наставних средстава у редовној настави
Пројекат «Бирам француски», сарадња са француским институтом
Стручна тема: Делф у школској установи
План посете часовима четвртог разреда
Распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова
Избор тема за стручно усавршавање
Сарадња са ИОП тимовима,израда ИОП-а
Активности на реализацији програма за Дан школе
Уједначавање критеријума оцењивања
Стручна тема : Превођење на часовима страних језика: да или не?

октобар

-

Са
учитељима
4.разреда
Н.Перишин

В.Томић Митровић
чл.стручног већа

М. Марјановић
Н.Перишин

април

Д.Аврамовић

август

рук. ст.већа
чл.стручног већа
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ,
ГЕОГРАФИЈЕ, ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
руководилац Жељко Тубић
активности

Извршиоци

-

Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу
Евидентирање ученика и формирање група за обавезан изборни
предмет
чл.стручног већа
План посете часовима четвртог разреда
Избор тема за стручно усавршавање
План реализације иницијалних тестова знања, контролних вежби и
завршних тестова знања
Уједначавање критеријума оцењивања
Посета опсерваторији/планетаријуму

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период
Анализа обухваћености ученика додатном наставом и секцијама

-

Оптерећеност ученика редовним и ваннаставним облицима рада
Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период
Припреме - избор садржаја за школско такмичење

Март/април

-

Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима
Анализа рада са ученицима који имају тешкоће у развоју
Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период
Угледни час: Француска
Квиз знања из верске наставе
Припрема и реализација пробног завршног испита
Посета Војном музеју

мај

-

Резултати са градског такмичења, анализа и израда извештаја,
Предлог за доделу посебних диплома ученицима 8. р

јун

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период
Извештај о раду стр.већа за школску 2017/2018. г
Анализа постигнућа ученика на завршном испиту
Избор руководиоца с.већа за наредну шк. годину,
Предлог Плана рада актива за наредну шк. год,

септембар

-

Новембар
Јануар/ фебруар

чл.стручног већа

чл.стручног већа

А.Николић
Т.Радановић,
Д.Јовичић

чл.стручног већа

чл.стручног већа
руков.
стручног већа
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ,ТИО,ТИТ И
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
руководилац Милутин Јовановић
Активности
- Анализа опремљености наставним средствима

Извршиоци

- Анализа плана и програма за предмете Наука и технологија и Информатика (пети
разред)
септембар

- Формирање група за изборни предмет информатику

чланови ст.већа

- Идентификација ученика за допунску и додатну наставу
- Избор тема за стручно усавршавање
- План посете часовима четвртог разреда
- Узајамна посета часовима; размена искустава

чланови ст.већа

Октобар/новембар

-Уједначавање критеријума
- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период
- Обухваћеност ученика допунском, додатном наставом и секцијама

Јануарфеб

-Угледни час: Рад са формулама – Exel (Рад са формулама)

М. Јовановић

-Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

чланови ст.већа

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период
- Извештај са семинара

Март-април

- Угледни час: Електрична струја у гасовима и течностима

Ј.Мишић

- Општинска такмичења

чланови ст.већа

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период
- Угледни час : Лед диода, употреба и принцип рада

Н.Миленковић/
А.Марјановић
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- Евидентирање и анализа постигнућа ученика на свим нивоима такмичења
- Предлог за доделу посебних диплома најдаровитијим ученицима 8. Раз.
- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период
Мај/јун

- активности око реализације завршног испита
чланови ст.већа
- Анализа постигнућа ученика на завршном испиту
- Подела часова
- Извештај о раду стручног већа, Избор руководиоца стр.већа
- Усвајање програма рада стручног већа за наредну школску год.
-Усвајање 40-часовне радне недеље
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ, ДОМАЋИНСТВА
руководилац Александра Микић
активности

Извршиоци

- Анализа плана и програма изборног предмета -Домаћинство
- План посете часовима четвртог разреда, стручних предавања и угледних часова
септембар

октобар

- Попис расположивих наставних средстава

чл.стручног већа

- Избор тема за стручно усавршавање
- Угледни час: Биолошка и културна еволуција човека

биолози

- Идентификација ученика за додатну, допунску наставу и слободне активности
- Уједначавање критеријума оцењивања
- Утврђивање минимума знања за рад са ученицима које теже савладавају градиво
- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период

чл.стручног већа

- Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период

Октобар/новембар

- Огледни час: Израда микроскопских препарата

Н.Крстонијевић/
А. Блажић

- Анализа обухваћености ученика додатном наставом и секцијама,

А.Микић

-Извештај са Green феста

А.Блажић

- Стручно предавање – Мед, добијање и својства

биолози

- Стручно предавање – Лековита својства биљака
- Сарадња са центром за таленте
- Проблемска настава: Наслеђивање особина

биолози

Децембар/Јануар

- Организација школског такмичења
- Огледни час: Патогени црви – вршњачка едукација

биолози

- Стручно предавање: Вештачка ђубрива

С.Јоцић

- Стручно предавање : Кантарион

Н.Крстонијевић

- Извештаји о посетама Акваријума и Фестивала науке

Н.Крстонијевић/
А.Блажић

Фебруар/март

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период
- Општинска такмичења
- Угледни час: Алкохоли
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- Стручно предавање – Лековита својства биљака

А. Блажић

- Стручно предавање – Биљке рекордери

А.Микић

- Извештај о посети Природњачком музеју

Н.Крстонијевић/
А.Блажић

- Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима
- Припрема и реализација пробног завршног испита
- Обележавање „Зелене недеље“
април

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
- Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период

чл.стручног већа

- Иѕвештај о посети Золошком врту
- Угледни час: Рибе селице
- Стручно предавање: Конзерванси у исхрани
- Стручно предавање : Чарлс Дарвин

Н.Крстонијевић/
А.Блажић
Биолози
Н.Крстонијевић

- Светски Дан здравља - обележавање
-Сумирање остварених резултата на свим нивиома такмичења
- Предлог за доделу посебних диплома ученицима 8. разреда

чл.стручног већа

Мај

- Извештај о посети Ботаничке баште“ Јевремовац“

Н.Крстонијевић/
А.Блажић

- Огледни час: Вода и значај воде за живи свет

С.Јоцић

-Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
-Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период
-Анализа рада стручног већа и избор новог руководиоца

јун

август

- Анализа стручног усавршавања у току године

чл.стручног већа

- Трибина- Полно преносиве болести 7р.

биолози

-активности око реализације завршног испита
-Анализа постигнућа ученика на завршном испиту
-Глобално планирање за школску 2018/2019. г.
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ и ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Руководилац Славица Тодорић
активности

Извршиоци

-Укључивање ученика у секције
чланови стручног већа
- Тематска ликовна изложба поводом пријема првака
септембар

-Припрема за прославу Дана школе – ликовни конкурси
- Избор тема за стручно усавршавање
- Планирање посете часовима четвртог разреда
- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
- Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период

чланови стручног већа

Октобар/новембар

- припреме за такмичења
-учешће у организацији и реализацији програма за прославу Дана школе
(Дани пријатељства, сарадња са Унеском), ликовни конкурси
-Међусобне посете наставника; Размена искустава,
- тематске изложбе у холу школе и самосталне изложбе ученика

Г.Милин

-Угледни час: Певање песме са нотног текста
- Стручно усавршавање
-Припрема за прославу Нове године и Св.Саве
Чл. стр. већа
Децембар/Јануар

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
- Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период
- тематске изложбе у холу школе и самосталне изложбе ученика
- Угледни час – Целомудреност – идеал у ликовној уметности
С.Тодорић
- Општинско такмичење соло певача
- Припреме за такмичење „Мали Пјер“
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- Градско такмичење соло певача

чланови стручног већа

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
Март/април

- Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период
- Проблемска настава «Корени»
- Угледни час : Обрада песме са нотног текста –за учитеље

-Постигнућа ученика са такмичења,

М.Гобељић/С.Станков
ић/С.Тодорић
Г.Милин/С.Станковић

чланови стручног већа

-Предлог за доделу посебних диплома ученицима 8. разреда
мај

- припрема за програм испраћаја осмака
- тематске изложбе у холу школе

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
- Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период
- Приредба поводом поделе посебних и Вукових диплома
чланови стручног већа
-Извештај о раду актива,
јун

руковод.
-Избор руководиоца стручног већа за наредну школску годину,
стручног већа
-Подела часова
-Програм рада за наредну школску годину,
-Усвајање 40-часовне радне недеље,
-Глобално и месечно планирање за школску 2018/2019. годину
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Руководилац Милија Бугарчић
-Укључивање ученика у секције и изабрани спорт
- Избор тема за стручно усавршавање
септембар

- Уједначавање критеријума оцењивања
- Организационе припреме за наступе на школским такмичењима у складу са
календаром

чланови стручног
већа

- Недеља школског спорта
- Угледни час : Измена палице на више начина

октобар

- Организационе припреме за дан школе (Дани пријатељства, дружење кроз
спорт)
- Угледни час : Корективна гимнастика, вежбе за јачање мишића трупа

В. Јовановић

М. Бугарчић
М. Бугарчић

- Проблемска настава: Веза музике и покрета
- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
новембар

- Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период

Чл. стр већа

- праћење примене наставног програма – прилагођеност условима
- Стручна тема: Примена информатичких средстава у физичком и М. Бугарчић
здравственом васпитању
- Припрема за прославу Нове године и Св.Саве
- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

Чл. стр.већа

Јануар
фебруар

- Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период
- Припреме за учешће на јануарским данима просветних радника
- Стручна тема : Кошарка, савремени токови

Г.Стевановић

Март/април

- Припреме за пролећни крос

чланови стручног
већа

- Светски Дан здравља – предавање о хигијени

сви чланови већа

- Извештај са такмичења
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- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
- Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период
- Угледни час : Гимнастика вежбе на тлу- колут

В.Попов

- Угледни час : Кошарка сарадња2 играча у нападу

Г. Стевановић

-Постигнућа ученика на такмичењима,
- Проблемска настава: Оријентиринг
мај

чланови стручног
већа

-Предлог за доделу посебних диплома најдаровитијим ученицима 8. разреда - припрема за програм испраћаја осмака
- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период
-Извештај о раду актива,
-Избор руководиоца стручног већа за наредну школску годину,

јун

-Подела часова
-Програм рада за наредну школску годину,

чланови стручног
већа
руковод.
стручног већа

-Подела задужења
-Усвајање 40-часовне радне недеље,
-Глобално и месечно планирање за школску 2018/2019. годину
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Одељењска већа као стручни органи школе, баве се образовним, васпитним и организационим
питањима. Одељењско веће има задатке да:








непосредно организује васпитно-образовни рад и да се стара о усавршавању тог рада;
остварује стални увид у резултате рада ученика, пружа им и организује потребну помоћ, претреса и
решава питања од којих зависи образовно-васпитни рад ученика;
упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већу, школском
одбору и директору школе за његово побољшање;
подстиче и помаже делатност одељењске заједнице ученика, њихових организација и удружења;
утврђује оцене и општи успех ученика на основу оцена предметних наставника, у складу са
одредбама члана 47. Закона о основној школи;
похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере у складу са Законом;
врши и друге послове одређене Статутом и другим општим актом школе, као и по налогу
Наставничког већа и директора школе.

РАЗРЕДНА ВЕЋА

Разредна већа се организују ради анализирања и решавања питања извођења наставног и васпитног
рада и других питања од интереса за поједине разреде. Разредно веће у оквиру образовних, васпитних и
организацијских питања врши следеће послове:









усклађивање рада свих наставника који изводе наставу у том разреду;
расправља о настави, слободним активностима и другим облицима образовно-васпитног рада, учењу
и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и бољи успех ученика у учењу и владању;
утврђује предлог програма стручног усавршавања наставника;
утврђује предлог распореда писмених задатака;
сарађује са родитељима на решавању васпитно образовних задатака;
предлаже планове излета, посета и екскурзија;
расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима;
обавља и друге задатке по налогу Наставничког већа и директора школе.

Сви наставници свих одељења истог разреда, чине разредно веће.
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Руководилац Сања Сворцан Поповић
активности

Септембар

-

извршиоци

Свечани пријем првака
ПП служба
Усвајање распореда часова и дежурства учитеља
чланови
Састанак са пп службом - анализа структуре одељења
Састанак са предметним наставницима 5.р
већа
Одржавање родитељских састанака
Сарадња са учитељима из боравка
Планирање стручног усавршавања
планирање позоришних представа(октобар, децембар, фебруар, април)
Анализа опремљености наставним средствима
Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна
подршка
Инкл.тим
формирање малих ИОП тимова
Угледни час – Српски језик
И.Васиљевић
Обука за вођење педагошке документацје и упознавање са новим
педагог
правилником о описном оцењивању
Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период
Извештај о напредовању ученика
Угледни час: Музичка култура

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период
Одржавање родитељских састанака
Прослава Нове године/ позоришна представа/нов. вашар
Прослава Школске славе
Угледни час: Српски језик-Азбука

чланови

-

Позоришна представа
Поздрав пролећу – маскенбал – избор мис и мистер пролећа
Обележавање 8.марта
Такмичење рецитатора
Угледни час: Математика

стручњаци

април/мај

-

Анализа реализације наставног плана и програма за3.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период
Угледни час: Ликовна култура
Одржавање родитељских састанака
Реализација наставе у природи
Излет

јун

-

Угледни час – Српски језик
Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период
Одржавање родитељских састанака
Избор новог руководиоца разредног већа
Извештај о раду одељењског већа,
Усвајање плана рада одељењског већа за наредну годину
Планирање за све видове рада у 2018/2019. години

новембар

-

Р.Младеновић

Јануар
фебруар

већа
С.Сворцан
Поповић

март

чланови већа
Ј.Вучковић
Чланови
В.Огњановић

А.Лукић
чланови

јун

Већа
педагог
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
Руководилац Наташа Ђунисијевић
активности

-Израда годишњих и месечних планова и секција
август
септембар - Евидентирање исписаних и новоуписаних ученика
-Тематско планирање
- Планирање наставе у природи- Златибор
- Подела уџбеника и додатног наставног материјала
- Усвајање распореда часова и дежурства учитеља
- Одржавање родитељских састанака-избор представника за Савет
родитеља
- Планирање стручног усавршавања
-Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
-Анализа реализације наставног плана и програма за први
октобар
новембар класификациони период
-Организација Дана школе
-Позоришна представа
-Реализација наставе у природи- извештај
-Разматрање организације Нове године и школске славе
децембар -Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
-Анализа реализације наставног плана и програма за прво полугодиште
јануар

фебруар
март

април
мај

јун

извршиоци

Чланови Већа

Чланови Већа
Педагог

ПП служба
Чланови Већа

-Позоришна представа
-Такмичење рецитатора
-Поздрав пролећу

Чланови Већа

-Анализа реализације наставног плана и програма за трећи
класификациони период
-Анализа успеха и дисциплине ученика за трежи класификациони период
-Одржавање родитељских састанака
-Текућа питања
-Излет
-Анализа реализације наставног плана и програма за четврти
класификациони период
-Анализа успеха и дисциплине ученика за четврти класификациони
период
-Одржавање родитељских састанака
-Избор новог руководиоца Већа
-Извештај о раду Одељенског већа
-Усвајање плана рада Већа за наредну школску годину
-Планирање за све видове рада 2018/2019

ПП служба
Чланови Већа

ПП служба
Чланови Већа
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Руководилац Мара Новаковић
активности

извршиоци

- Расподела новоуписаних ученика
- Одржавање родиељских састанака
- Припрема за наставу у природи
- Анализа опремљености наставним средставима
IX
-Анализа распореда часова и дежурства учитеља

Чланови већа,
Стручна служба

- Идентификовање ученика из осетљивих група
- Формирање тимова за писање ИОП-а на нивоу разредних већа
-Израда појединачних ИОП-а
- Активности поводом Дечје недеље
- Прослава Дана школе
X

- Настава у природи

Чланови већа,
Стручна служба

- Посета позоришту – музеју
-Уједначавање критеријума оцењнвања у односу на образовне стандардe
- Анализа реалзације НПП за први класификациони период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за први класификациони период
XI
XII

- Реализација допунске,наставе и других видова рада
- Одржавање родитељских састанака

Чланови већа,
Стручна служба

- Мере за побољшање успеха
- Такмичење за најраспеванију ОЗ
- Прослава Нове године
- Позоришна представа
- Анализа реалзације НПП за други класификациони период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за други класификациони период
I, II
Обележавање Светог Саве

Чланови већа,
Стручна служба

- Кулурне активности
- Школско такмичење из математике
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- Угледни час - обележавање Дана планете земље: „Екологија и ми“ еколошка секција
- Угледни час - презентација луткарске секције „Јежева кућица“ и
„Медведова женидба“

Љ.Праизовић

Т.Пешић и Н.Чолић

Анализа реализације НПП за трећи класификациони период
IV,V

- Анализа успеха и дисциплине ученика за трећи класификациони период
- Одржавање родитељских састанака
- Поздрав пролећу – маскембал
- Пролећни крос
- Позоришна представа

Чланови већа,
Стручна служба

- Излет

- Анализа реализације НПП на крају школске године
- Анализа успеха и дисциплине
- Учешћа ученика на такмичењима и конкурсима
VI

- Извештај о раду већа
- Избор руководиоца већа

Чланови већа,
Стручна служба

- Планирање за наредну школску годину
- Подела задужења и секција
- Припрема наставних средстава
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Руководилац Драгана Морача
активности

Септембар

-

Анализа опремљености наставним средствима
Расподела новоуписаних ученика,
Анализа распореда часова и дежурства учитеља
Одржавање родитељских састанака
Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције
План стручног усавршавања
припрема реализације наставе у природи
Евалуација и ревизија појединачних ИОП-а
Уједначавање критеријума оцењивања
Активности поводом Дечије недеље

- Угледни час: Јесен
новембар

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период-

извршиоци

ИОП тим
чланови већа

Д.Морача
чланови већа

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период
- Одржавање родитељских састанака
- Школско такмичење за најраспеванију ОЗ
- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период

Јануар
децембар

- Прослава Нове године/ позоришна представа/новогодишњи вашар

чланови већа

- Зимски сусрети учитеља
- Прослава Школске славе
- припрема за школско такмичење из математике

Април/мај

-

Поздрав пролећу – маскенбал – избор мис и мистер пролећа

-

Такмичење рецитатора

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период

-

Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период

-

Одржавање родитељских састанака

чланови већа

чланови већа

- Такмичења ОЗ (конкурси, квизови)
-

Завршна тестирања ученика из српског језика и математике
Излет
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јун

-

Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период

-

Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период

-

Одржавање родитељских састанака

-

Извештај о раду већа и избор новог руководиоца већа

-

Анкетирање ученика за изборне предмете у петом разреду

-

Планирање (глобално и месечно) за све видове рада у 2018/2019.год

Чланови већа
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Бора Пешић
активности
Септембар/октобар

-

Новембар/
децембар

-

Јануар/фебруар

-

Април

-

Јун

-

Анализа распореда часова и дежурства наставника
Састанак са учитељима 1. разреда
Одржавање родитељских састанака
Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и
секције
Идентификација ученика којима је потребна додатна
образовна подршка
Прослава Дана школе
Анкетирање ученика за изборни предмет
Праћење адаптације ученика
Анализа реализације наст. плана и програма за 1. клас.
период
Анализа адаптације ученика на предметну наставу
Одржавање родитељских састанака
Прослава Нове године (ван школе)
Анализа реализације наст. плана и програма за 2. клас.
период
Анализа успеха и дисциплине за 2. клас. период
Сарадња са ПП службом (анализа рада ученика са
потешкоћама у развоју)
Припрема за обележавање дана Св. Саве
Упоредна анализа успеха ученика (на крају 4. разреда и
овогодишњег 5. разреда)
Анализа укључености и рада ученика у ваннаставних
активности
Посета културним установама (позоришта, музеји)
Анализа реализације наст. плана и програма за 3.клас.
период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 3. клас. период
Родитељски састанци
Договор о екскурзији
Анализа екскурзије ученика
Анализа реализације наст. плана и програма за 4.клас.
период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 3. клас. период
Сређивање педагошке документације
Родитељски састанци
Анализа рада одељенског већа у протеклој години и избор
руководиоца већа за наредну школску годину

извршиоци
Разр.већа 1. и 5.
разреда
ПП служба

Чланови већа

Директор
Психолог
Педагог
Чланови већа

Чланови већа

Педагог
Чланови већа
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Руководилац Гордана Тодосијевић
активности

извршиоци

-Расподела новоуписаних ученика,
-Анализа распореда часова и дежурства наставника
Септембар/октобар

- Одржавање родитељских састанака
чланови већа
- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције
- Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка
- прослава Дана школе
- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период

Новембар/децембар

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период

чланови већа

-Родитељски састанци

педагог

- Прослава Нове године (ван школе)
- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

јануар /фебруар

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период

чланови већа

-Одржавање родитељских састанака

педагог

-Припреме и прослава празника Дана Светог Саве
-Праћење оптерећености ученика часовима и садржајима
- Такмичење рецитатора
- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
педагог

април

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период
чланови већа
-Одржавање родитељских састанака

јун

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период

педагог
чланови већа

- Опредељивање ученика за изборне предмете и изабрани спорт
август

-Избор руководиоца Већа за наредну школску годину
- опредељивање ученика за изабрани спорт и изборни предмет

чланови већа
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Руководилац Јадранка Шаренац

75

септембар

- Расподела новоуписаних ученика,
- Анализа распореда часова и дежурства наставника

руковод. већа

- Одржавање родитељских састанака

чланови већа

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције

разредне
старешине

- Избор представника одељења за ученички парламент
Новембар/децембар

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период

чланови већа

- Одржавање родитељских састанака
-Прослава Нове године (ван школе)

Јан- фебруар

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

пред. наст.

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период

чланови већа

- Одржавање родитељских састанака,

разр. стар.

- Мере за побољшање успеха и понашања ученика (изостанци)
- Дежурство ученика (избор ученика, редослед, обавезе дежурних)
април

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
чланови већа,
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период
разр. стар
- Одржавање родитељских састанака

јун

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период
руковод. већа
- Одржавање родитељских састанака
чланови већа
- Избор руководиоца већа за наредну школску годину

ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Руководилац Милан Сретић
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- Расподела новоуписаних ученика
- Анализа распореда часова и дежурства наставника

предметни
наставници

- Одржавање родитељских састанака
септембар

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције

разредне
старешине

- Дежурство ученика (избор ученика, редослед, обавезе дежурних),

рук. већа

- Избор представника одељења за Ученички парламент
- Екскурзија
Новембар/децемб
ар

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период

чланови већа

- Одржавање родитељских састанака
-Прослава Нове године (ван школе)
- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

јануар /фебруар

КУД
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период
разр. стар.
- Родитељски састанци
чл. већа
- прослава Дана Светог Саве; школске славе
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. кл. периода,
чланови већа,
-Анализа реализације плана и програма на крају 3. кл. периода

април

рук. већа
-Професионална орјентација ученика,
разр. стар.
- Родитељски састанци,
ПП служба
- пробни завршни испит
- Припреме за свечани испраћај ученика осмог разреда и матурско вече
- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период

мај

- Додела диплома и награда, Предлог за ученика генерације,

чланови већа

- Завршни испит

разр. старешине

-Предлог за руководиоца разредног већа,

ОСНОВЕ ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
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Рад и задаци одељењског старешине као и садржаји и облици које он користи у раду са
ученицима су сложени и захтевају од одељењског старешине све више разумевања за потребе и
интересовања младих, као и спремност да се систематски организованим видовима рада са
ученицима утиче на развој зреле и здраве личности.
Одељењски старешина је руководилац одељенског већа. Програм рада одељењског старешине
треба да обухвати следеће:
ЗАЈЕДНИЧКИ САДРЖАЈИ
1. Рад са ученицима
2. Сарадња с наставницима, члановима одељенског већа, стручним сарадницима и
директором
3. Сарадња са родитељима и
4. Рад на педагошкој документацији и администрацији
1. РАД СА УЧЕНИЦИМА












Обухвата праћење, подстицање и усмеравање развоја ученика и рад у оквиру
одељењске заједнице
Организација живота и рада у ученичком колективу
Планирање и реализација програма рада
Брига о здраственом и социјалном стању ученика
Утицај на развој хигијенских, културних и радних навика
Утицај на развој појачане одговорности према школским и породичним обавезама
Утицај на развој и организацију културног и забавног живота
Праћење оптерећења ученика обавезама
Ангажованост ученика у слободним активностима и додатној настави
Предузимање мера за побољшање успеха
Рад на развоју хуманих односа међу ученицима

2.САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
И ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ








Израда Програма одељенског већа
Реализација Програма рада и анализа програма рада одељенског већа
Координација рада чланова одељењског већа са циљем јединственог деловања на
развој ученика и ученичких колектива
Организација сарадње са наставницима који имају тешкоће у реализацији наставног
плана и програма у одељењу са циљем отклањања истих
Сарадња са стручним институцијама и утицај на развијање хуманих односа на релацији
наставник- ученик
Сарадња са члановима одељенског већа у реализацији програмских садржаја допунске
наставе
Припреме седница одељењског већа

3.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
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Организација свих облика сарадње са родитељима
Сарадња родитеља и предметних наставника
Утицај на педагошко- психолошко образовање родитеља
Утицај на развој хуманих односа у породици
Ангажовање родитеља у реализацији програма рада одељенске заједнице
Организација сарадње родитеља и педагошко- психолошке службе
Организација учешћа родитеља уреализацији професионалне орјентације
Посета родитељском дому

4.РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Вођење разредне књиге
Вођење евиденције у матичној књизи
Попуњавање докумената ученика(књижице, сведочанства, дипломе, преводнице)
Израда Програма рада одељенског старешине, одељенске заједнице, одељењског већа,
сарадња са родитељима и Програма професионалне орјентације
 Израда Плана посета, екскурзија и излета
 Израда извештаја о успеха и понашању ученика, о учешћу ученика у ваннаставним
активностима, додатној и допунској настави, извештај о реализацији посета, излета и
екскурзија
Обавезни садржаји који улазе у структуру одељенског старешине су следећи:





 Хумани односи међу личностима различитих полова
 Интелектуално васпитање
 Професионална оријентација
 Морално васпитање
Планови рада одељењског старешине су део Програма и налазе се у дневницима рада.
ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКЕ ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Рад одељењске заједнице ученика одвијаће се према Програму
Одељенска заједница бира председника и заменика председника
Одељењска заједница може по потреби формирати комисију за учење и пружање
помоћи, хуманитарне акције и сл.
 Програм рада одељењске заједнице је усклађен са узрастом ученика
 Оствариваље програмских садржаја ове делатности школа планира за свако одељење
Садржаји рада и облици одељенске заједнице садрже основне целине: васпитавање у духу
хуманизма, здраствено васпитање и формирање хигијенских навика, радно васпитање,
формирање радних навика, естетско васпитање, рад на професионалној оријентацији
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
















Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове:
доноси Статут школе, правила понашања у школи и друге опште акте
доноси Школски програм (програм образовања и васпитања ) Развојни план и
Годишњи план рада школе и усваја извештаје о његовом остваривању
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
доноси финансијски план школе
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,
односно наставе у природи.
расписује конкурс и бира директора
разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада
и остваривање образовно васпитног рада
одлучује по жалби, односно приговору на решење директора
одлучује о избору или промени страног језика као обавезног или изборног наставног
предмета
одлучује који ће се изборни предмети изучавати у школи по прибављеном мишљењу
општине
именује чланове Стручног актива за развојно планирање
даје сагласност за закључење уговора о извођењу екскурзија и наставе у природи
даје мишљење за избор наставника и стручних сарадника за пријем у радни однос
додељује награде ученицима
обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.
Усваја план стручног усавршавања

За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара органу који га
именује и оснивачу.
Рад Школског одбора уређен је Пословником о раду Школског одбора.
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
Конституисање Савета родитеља за школску 2017/18.годину

Извршиоци
директор

Упознавање Савета са Планом рада школе у школској 2017/2018. г
Избор председника Савета, заменика и записничара
септембар

Разматрање Извештаја о раду школе и раду директора у школској 2016/2017.
години

председник Савета

Припремљеност објекта за рад за текућу школску годину

директор

Упознавање Савета са активностима у оквиру Развојног плана школе

Тим за раз. План.

Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика и доношење одлуке о
наставку коришћења услуга обезбеђења у школи
Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период
директор
новембар

Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период
Анализа програма прославе Дана школе

педагог

Извештај о реализацији наставе у природи и екскурзије
фебруар

Полугодишњи извештај о раду школе и раду директора
Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период

директор

Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период

педагог

Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период
април

Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период

педагог

Одлука о штампању школског листа
Доношење одлуке о прослави матурке вечери
Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период
Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период
Резултати са такмичења ученика

јун

Извештај о реализацији екскурзија

педагог
директор

Анализа самовредновања
Разматрање предлога разредних већа изабраних дестинација за извођење
екскурзија и наставе у природи за школску 2018/19.годину
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
План и програм рада директора школе, поред задатака утврђених Законом и нормативним актима,
заснива се и на Програму рада школе и одлукама органа управљања.
Овим Планом рада регулишу се најзначајни задаци и питања која обухватају:
- педагошко-инструктивни рад,
- организацијско материјална питања,
- нормативну делатност,
- активност у стручним органима,
- организовање правилног вођења педагошке и школске документације,
- планирање и евидентирање рада радника и пословања школе, и
- сарадња са органима Министарства просвете и друштвеном средином у којој се школа налази.
НЕПОСРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Благовремено створити све услове за правовремену припрему и планирање како би рад у наредној
школској години отпочео на време.
Током године остварити координацију извршилаца послова и задатака како би се постављени задаци и
Програм рада школе што потпуније остварили.
Преко одговарајућих служби у школи обезбедити услове за нормално обављање радних задатака како у
току радног дана, тако и у току недеље, месеца и читаве године.
У остваривању своје педагошке функције, директор ће на одговарајући начин учествовати у свим фазама
наставно-васпитног рада у циљу усавршавања и унапређивања тог рада.
У свом раду нарочиту пажњу ће посветити следећим питањима:
- планирању наставног рада и припреми за рад,
- организацији наставног рада,
- праћењу ефикасности наставе,
- остваривању васпитне функције школе,
- коришћењу наставних средстава у току рада
- у којој мери се остварују планови рада и школски програми од I-VIразреда
- реализацији развојног плана школе и прицесу самовредновања
Током године пратиће ефикасност рада у свим фазама наставног процеса кроз рад стручних органа, рад
на часу, припреме за наставу и слично.
ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД

У оквиру педагошко-инструктивног рада, посета часовима организоваће се тако да обухвати све
наставнике и одељења равномерно и све видове непосредног рада са ученицима.
Обиласци ће бити распоређени за целу школску годину, како би се стално пратио рад ученика,
наставника и вршила одређена усклађивања.
Више пажње посветити почетницима - приправницима и новим члановима колектива. Посебну пажњу
посветити ваннаставним облицима васпитно образовног рада.
Извршити преглед разредних и матичних књига два пута у току године, посебну пажњу посветити
прегледу документације на крају школске године.
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Сарадња ће се одвијати кроз разне облике:
-

пријемом родитеља на њихову иницијативу,
кроз разговор са родитељима на личну иницијативу, на иницијативу разредног старешине,
наставника, стручног органа школе и слично, ако се оцени да је тај захтев реалан,
разговор са родитељима у циљу организовања заједничке акције у вези са актуелним питањима из
живота и рада школе и безбедности ученика,
присуствовати извесном броју родитељских састанака у току године,
организовати разговоре са родитељима по групама по потреби (ученика који изостају са наставе,
недовољно ангажованих у раду, дисциплини и сл.) и
учествовати и обезбедити реализацију Програма рада Савета родитеља школе.

РАД СА УЧЕНИЦИМА И ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Овај рад одвијаће се преко сусрета са ученицима, ученичким колективима и представницима тих
колектива (Дечји савез, одељењска заједница, слободних активности ученичког парламента и сл).
Појединачни разговори са ученицима обављаће се када буду исцрпљене све претходне мере и ако се за
то укаже потреба. Ови сусрети са ученицима имаће превасходно педагошки карактер.
РАД НА УПРАВНО-ПРАВНИМ И АДМИНИСТРАТИВНО-МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Директор школе ће се преко одређених служби школе и лично старати за правилну примену законитости
и доследној примени нормативних аката школе, залажући се за свестрану одговорност и дисциплину
свих чланова радне заједнице.
У циљу усклађивања и дораде нормативних аката школе, бринуће се да се послови те врсте завршавају
на време уз посебно ангажовање секретара и изабраних комисија школе.
Организовањем рада на материјално - финансијским пословима, директор ће се посебно старати о
правилној реализацији финансијског плана школе, контроли утрошка средстава школе, доношењу
периодичних обрачуна и завршног рачуна школе.
Током године обавиће се и други послови којима ће се директор бавити из укупне делатности школе.

ПЛАНИРАЊЕ РАДА

Правовремену реализацију свих задатака школе предвиђених програмом рада школе, директор ће
обезбедити доношењем и реализацијом оперативног плана рада за сваки месец.
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Разматрање свих текућих проблема везаних за почетак и припрему школске године
-Присуство пријему првака; Поздрав родитељима и ученицима
- Праћење промене законских аката и обезбеђивање законитости рада школе
- Извештај о припремљености школе за почетак школске године

помоћник
директора

психолог
- Обилазак родитељских састанака ради информисања родитеља у вези са
педагог
смањивањем броја одељења у овој школској години
- Годишњи извештај о раду директора школе у 2016/17.

разредне
старешине

- Увођење у рад нових наставника, приправника

руковод.
- Сарадња са Школском управом и Министарством просвете у вези са актива и
преузимањем технолошких вишкова
већа
- Редовно ажурирање информационог система „Доситеј“
- Присуствовање састанцима разредних већа и стручних већа на којима ће се
разматрати глобални и оперативни планови рада

руковод.
организац.

ептембар

- Организација редовне наставе, изборних предмета, изабраног спорта и осталих Наставници
облика васпитно образовног рада
- Формирање тимова и стручних тела
-Подела задужења за прославу Дана школе
- Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и општином Чукарица о
обезбеђивању бољих услова рада
- Сарадња са другим установама ради унапређења рада школе
- Припремање седнице Школског одбора, Савета родитеља и Педагошког
колегијума (сваког месеца)
- Сарадња са родитељима, укључивање родитеља у пројектне активности и рад
школе
- разматрање плана стручног усавршавања наставника
- Организација рада у продуженом боравку, организовање исхране ученика
- Анализа предлога програма Годишњег плана рада школе
- Припреме за реализацију иницијалног тестирања из математике за ученике 5. и
7. разреда
Праћење реализације Развојног плана
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- праћење реализације екскурзије осмог разреда и наставе у природи за ученике
2-4. разреда
октобар

- Увид у вођење педагошке документације
-Посета часова непосредног рада са ученицима
-консултативни разговори у вези реализације активности самовредновања рада
школе
- Планирање и организовање стручног усавршавања и стручне екскурзије за
наставнике

-II-

-Организација прославе Дана школе
- Посета часова непосредног рада са ученицима
-Организовати попис имовине школе
децембар

- Набавка нових наставних средстава у складу са финансијским могућностима

-II-

-Извршити припрему материјала за израду завршног рачуна школе за 2017. годину
- Преглед ажурности и уредности школске документације
- Анализа реализације програмских задатака на крају 2. кл.периода, са посебним
освртом на квалитет рада
-Присуствовање седницама разредних и стручних већа
-Разматрање полугодишњег извештакја о раду школе и извештавање о
полугодишњем раду директора школе

јануар

- припремање седнице Школског одбора, Педагошког колегијума и Савета
родитеља

-II-

-Израда финансијског плана за 2018/19.годину
- Управљање финансијама и материјално – техничким ресурсима школе
-Програм прославе Дана Светог Саве
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-Одржавање седнице Наставничког већа
-разматрање и усвајање завршног рачуна за 2016. годину

фебруар

-Подношење извештаја Савету родитеља, Наставничком већу и Школском одбору
о раду директора и раду школе у првом полугодишту

-II-

- Израда плана јавних набавки за 2018.годину
-Посета часова васпитно-образовног рада,
-Анализа реализације Програма рада
-Праћење реализације Развојног плана школе

март

- Посета часова непосредног рада са ученицима
- Анализа реализације Програма рада
- Посета часова непосредног рада са ученицима
- Планирање седнице наставничког већа

април

- Анализирати реализацију часова свих облика васпитно-образовног рада, ради
предузимања мера за реализацију истих до краја школске године
- Анализа реализације програмских задатака на крају 3. кл.периода, са посебним
освртом на квалитет рада
- Праћење реализације екскурзија ученика од 5-7. разреда
- Заједнички родитељски састанак за родитеље ученика 8.разреда (завршни испит)
- План годишњих одмора ваннаставног особља
- Припреме за завршетак наставе 8. разреда

мај

- Одржавање седнице Наставничког већа
- Организовање припремне наставе
матуре“

за полагање завршног испита и „мале

- Анализа успеха ученика 8.р
- Разматрање предога Вукових и Посебних диплома
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-Припрема за завршетак наставне школске године
-Одржавање седнице Разредних већа и Наставничког већа
-Извршити увид у реализацију наставног плана и програма
јун

-Анализа реализације програмских задатака
- Анализа реализације програмских задатака на крају 4. кл.периода, са посебним
освртом на квалитет рада
- Увид у планирање послова за време летњег школског распуста на одржавању
објекта и припреме објекта за наредну школску годину
-Увид у реализацију свих радних обавеза радника школе на основу извештаја
радника и рад на извештају о раду школе за школску 2017/2018. годину
- припреме за завршни испит, подела задужења
- председавање школском уписном комисијом
-Увид у израду анекса Школских програма

јул

- председавање школском уписном комисијом
- организовање стручне екскурзије за наставнике
- Организовање припремне наставе и поправних испита
- Непосредно припремање за почетак нове школске године
- Увид у припремљеност објекта за рад у новој школској години након евентуално
изведених радова у згради у току летњег распуста

август

- Анализа распореда часова
- утврђивање фонда часова наставника
-Анализа обављених поправних испита и припреме извештаја за наредну седницу
наставничког већа
- Извештај о раду директора
- Анализа припремљености школе за нову школску годину

Поред месечног планирања, директор школе ће једанпут недељно, са стручним сарадницима и
помоћником директора, вршити анализу реализације плана и програма рада школе и по потреби вршити
допуне месечног оперативног плана рада.
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План рада помоћника директора
Весна Марковић
-

-

Септембар

-

Припреме за почетак школске године: израда 40-часовне радне недеље за све
наставнике, као и решења за све наставнике, распоред дежурства наставника,
распоред термина отворених врата, допунске, додатне наставе и слободних
активности, распоред контролних и писмених задатака
Учешће у изради одређених сегмената Извештаја школе (извештај о
самовредновању, о завршном испиту и упису у средње школе, о раду
помоћника директоа и раду Педагошког колегијума), као и одређених сегмената
Годишњег плана рада школе
Унос података у „Доситеј“.
Сарадња са стручним активима, стручним већима
Рад у стручним органима школе
Учешће у анализи рада школе на Наставничком већу и Школском одбору,
формирању Савета родитеља
Саветодавни рад са ученицима и родитељима ученика,
Консултативно инструктивни рад са наставницима,
Преглед педагошке евиденције и документације
Рад у Педагошком колегијуму
Организација дежурства наставника и замена за одсутне наставнике
Организација иницијалног тестирања
Увођење у рад нових наставника, приправника
Учешће у раду стручних органа, праћење реализације Програма ВОР-а
Саветодавни и консултативно-инструктивни рад са ученицима, родитељима и
наставницима,
Учешће у реализацији активности самовредновања рада школе (руков. Тима)

октобар

- реализација програма маркетинга школе – посете родитељским састанцима у
вртићима у околини школе
- израда Летописа школе
- Обилазак наставе
- менторски рад са психологом приправником
- ажурирање сајта
-

новембар

-

децембарр

-

Учешће и праћење реализације програма сарадње школе са друштвеном
средином и посете културним и јавним манифестацијама,
Праћење реализације свих видова ВОР-а у сарадњи са директором и стручним
службама
Анализа реализације програмских задатака на крају 1. кл.периода, са посебним
освртом на квалитет рада
Учешће у реализацији активности самовредновања рада школе
Обилазак наставе
ажурирање сајта
Стручно усавршавање
Учешће у организацији Дана породице
Учешће у реализацији активности самовредновања рада школе
Учешће у раду Тима за развојно планирање и Тима за заштиту деце од насиља
Обилазак наставе
менторски рад са психологом приправником
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Јануар/фебруар

-

Анализа реализације програмских задатака на крају 2. кл.периода

-

Учешће у планирању програма прославе школске славе

-

Учешће у реализацији активности самовредновања рада школе
Обилазак наставе
Саветодавни рад са ученицима и родитељима,
Праћење реализације свих видова ВОР-а,
Сарадња са институцијама и организацијама друштвене средине
Припрема за општинско такмичење из срспког језика у нашој школи
ажурирање сајта
менторски рад са психологом приправником

-

Учешће у анализи и предузимању мера за ученике који нередовно похађају
наставу,
Саветодавни рад са ученицима и родитељима,
реализација програма маркетинга школе-организовање Дана отворених врата
школе - за родитеље предшколаца
Консултативно-инструктивни рад са наставницима,
Праћење реализације свих видова ВОР-а.
Организација Општинског такмичења из српског језика
Обилазак наставе
ажурирање сајта
менторски рад са психологом приправником

март

-

април
мај

- Анализа реализације програмских задатака на крају 3. кл.периода
- Праћење и анализа реализације свих облика ВОР-а,
- Анализа резултата ученика са такмичења
- Саветодавни рад са ученицима и родитељима,
- Обилазак наставе
- Припрема пробног завршног испита
- Уношење података о ученицима 8.р за завршни испит
- ажурирање сајта
- менторски рад са психологом приправником
- Праћење реализације свих видова ВОР-а,
- Саветодавни рад,
- Косултативно-инструктивни рад са наставницима
- Обилазак наставе
- Учешће у раду стручних органа
- Анализа успеха ученика 8.р
- менторски рад са психологом приправником
- Припреме за завршни испит
- Организација испраћаја ученика осмог разреда и прославе матурске вечери
- Организовање посета предшколаца из вртића у околини школе
- Израда часописа „Уникат“
- ажурирање сајта
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јун
август

-

Учешће у припреми за завршетак школске године,
Учешће у седницама стручних органа,
Увид у реализацију наставног плана и програма,
Учешће у раду Школске уписне комисије, организација завршног испита
Рад у редакцији часописа „Уникат“
ажурирање сајта
Учешће у планирању и припремама за почетак нове школске године,
Анализа извештаја на крају школске 2017/2018. године,
Текући задаци (континуирано ажурирање сајта)
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

Законом је прописано да секретар обавља:
управне;
нормативно-правне
друге правне послове у установи.
Правилником о систематизацији радних места прецизирају се други правни послови које
обавља секретар.
-

 прати законе и друге прописе и о свим новинама и изменама обавештава директора и
остале запослене;
 у раду органа управљања обавља правно-техничке послове везане за предлагање
чланова у орган управљања, учествује у припреми материјала за седнице органа
управљања, информише директора и орган управљања о прописима везаним за
надлежност органа и упозорава ако се поступа супротно важећим прописима, врши
стручну припрему нацрта општих аката које орган управљања доноси, води рачуна о
њиховој усклађености са законима и осталим прописима, али и другим општима актима
установе, учествује у изради записника, одлука и закључака органа управљања и др.;
 у раду других органа установе дужан је да указује директору на надлежност тих органа и
обављање послова и доношење одлука из њихове надлежности;
 обавља послове везане за пријем у радни однос запослених, израђује решења о правима,
обавезама и одговорностима запослених, одговоран је за уредност досијеа радника каои
друге кадровске послове;
 израђује уговоре, жалбе и сл.;
 обавља правно-техничке послове у вези са статусним променама у установи, променом
назива и седишта, послове у вези са уписом у судски регистар;
 обавља послове везане за печате (промена, уништавање, употреба и др.):
 правно-техничке послове везане за стамбене односе;
 обавља правно-техничке послове везане за јавне набавке;
 обавља правно-техничке послове везане за упис деце и ученика;
 обавља правно-техничке послове везане за конкурс за директора установе;
 обавља послове везане за остваривање права, обавезе и одговорности деце и ученика;
 обавља друге правне послове.
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
2. Праћење и вредновање рада образовно-васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са ученицима
5. Рад са родитељима
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
7. Рад у стручним органима и тимовима
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

месец

области рада

активности
Учешће у изради Годишњег
извештаја о раду школе
Учешће у изради Годишњег плана
рада школе

извршиоци
Педагог
руководиоци већа
педагог
руководиоци већа

чланови СА за развој
Учешће у изради Школског програма
школског програма
и анекса Школских програма
Планирање и
програмирање о-в рада

Учествовање у изради плана
самовредновања рада школе

школски тим

Припремање годишњег и месечних
планова рада

педагог/психолог
педагог/психолог

Формирање одељења првог разреда
Распоређивање новоуписаних
ученика
Информисање учитеља првог
разреда о карактеристикама
одељења

VIII-IX

Рад са наставницима

педагог/психолог
педагог/психолог

Информисање наставника о
карактеристикама ученика и
структури одељења 5. разреда

педагог/психолог

Пружање подршке наставницима у
изради ИОП-а и учешће у ИОП
тимовима

педагог/психолог
наставници,учитељи
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Пружање подршке наставницима у
изради портфолиа
Обука за учитеље првог разреда о
вођењу педагошке
документације/описно оцењивање
Идентификовање педагошких
узрока проблема у учењу и
понашању ученика
Рад са ученицима

Рад са родитељима,
односно старатељима

Рад са директором и
стручним сарадницима

Рад у стручним
органима и тимовима

Праћење адаптације нових ученика
у одељењску заједницу и школску
средину
Руковођење ученичким
парламентом
Рад са родитељима у циљу
прикупљања података о деци (упис
новодошлих ученика)
Израда паноа на тему ''Полазак у
школу''
Планирање активности, израда
Годишњег извештаја о раду школе,
Годишњег плана рада школе
Планирање седница Савета
родитеља, Наставничког већа,
Педагошког колегијума
Учешће у раду одељенских,
стручних већа,стручних актива и
Наставничког већа, тимова
Израда портфолиа
Реализација стручног предавања на
тему ''Методе учења''

педагог/психолог

педагог/психолог
наставници

одељењске старешине
педагог/психолог
психолог

педагог

педагог/психолог
директор,помоћник
директора

психолог, школски тим

педагог/психолог

Стручно усавршавање
Учешће на семинарима , трибинама,
стручним предавањима,
општинским активима (током целе
године)
Вођење евиденције о сопственом
раду
Вођење документације,
припрема за рад

X- XII

Планирање и
програмирање о-в рада

Припрема за послове предвиђене
годишњим планом и оперативним
плановима рада педагога
Учествовање у припреми
индивидуалног образовног плана за
ученике којима је потребна додатна

педагог

педагог/психолог

педагог/психолог
иоп тимови
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подршка
Учешће у организацији прославе
Дана школе
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на првом
класификационом периоду, као и
предлагање мера за њихово
побољшање

Праћење и вредновање
о-в рада

Праћење адаптације ученика 5.
разреда на рад

педагог/психолог

Организација рада са ученицима
првог разреда који имају тешкоћа у
писању

учитељи 1. разреда

Праћење реализације о-в рада
Праћење начина вођења педагошке
документације
Реализација самовредновања
Пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању
квалитета наставе кроз посету
часова
Анализирање реализације праћених
активности и давање предлога за
њихово унапређење
Рад са наставницима

предметни
наставници
педагог/психолог
школски тим
педагог/психолог

педагог/психолог

Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима
педагог/психолог
којима је потребна додатна подршка
(даровитим ученицима, ученицима
са тешкоћама у развоју)
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника
(портфолио)
Саветодавни рад са новим
ученицима

Рад са ученицима

руководиоци већа

Рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и
понашању

педагог/психолог
психолог
педагог/психолог
наставници

педагог/психолог
Учествовање у изради педагошког
профила ученика којима је потребна
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додатна подршка, израда ИОП-а
Руковођење радом Ученичког
парламента

Сарадња са
родитељима, односно
старатељима
Рад у стручним
органима и тимовима
Сарадња са надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
јединицом локалне
самоуправе
Вођење документације
I/II

Планирање и
програмирање о-в рада

Праћење и вредновање
о-в рада

Реализација радионица из програма
''Професионална оријентација на
преласку у средњу школу''
Пружање подршке родитељима у
раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју
Учешће у раду одељенских,
стручних већа и Наставничког већа,
тимова

Рад са ученицима

психолог

одељенске старешине

психолог, школски
тим

Сарадња са образовним установама педагог и психолог
(ПУ „Чукарица“ организовање
родитељског састанка о припреми за (стручни сарадници
ПУ ''Чукарица'')
полазак у школу)
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми
Учешће у организацији прославе
школске славе
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на
класификационом периоду (крај
првог полугодишта), као и
предлагање мера за њихово
побољшање
Праћење реализације о-в рада
Праћење начина вођења педагошке
документације

Рад са наставницима

педагог/психолог
руководилац
парламента

Реализација самовредновања
Пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању
квалитета наставе кроз посету
часова
Анализирање реализације праћених
активности и давање предлога за
њихово унапређење
Рад са ученицима првог разреда
који имају тешкоћа у писању

педагог
психолог, педагог
руководиоци већа

наставници
психолог, педагог
школски тим

психолог, педагог

психолог, педагог
учитељи 1. разреда
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Рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и
понашању

наставници

наставници
Учествовање у појачаном васпитном
раду
Руковођење радом Ученичког
парламента
Реализација радионица о насиљу

Рад са родитељима,
односно старатељима
Рад у стручним
органима и тимовима
Вођење документације
Рад са родитељима,
односно старатељима
Вођење документације
III/ IV
Планирање и
програмирање о-в рада

Пружање подршке родитељима у
раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју
Учешће у раду одељенских, стручних
већа и Наставничког већа, тимова
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми
Пружање подршке родитељима у
раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми
Организација такмичења

педагог

одељенске старешине
психолог, школски
тим
педагог

одељенске старешине

педагог
предметни
наставници

Припрема материјала за тестирање
деце (први разред)
психолог
Праћење успеха ученика на
такмичењима
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода

Праћење и вредновање
о-в рада

Праћење реализације о-в рада
(приправници)

наставници
психолог
школски тим

Праћење начина вођења педагошке
документације

Рад са наставницима

Реализација самовредновања
Пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању
квалитета наставе
Анализирање реализације праћених
активности и давање предлога за

наставници

наставници
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њихово унапређење
Рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и
понашању
Рад са ученицима

Рад у стручним
органима и тимовима
Рад са родитељима,
односно старатељима
Вођење документације
V

Планирање и
програмирање о-в рада

Учествовање у појачаном васпитном
раду
Руковођење радом Ученичког
парламента
Реализација радионица
/професионална орјентација
Учешће у раду одељенских, стручних
већа и Наставничког већа, тимова
Пружање подршке родитељима у
раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми
Планирање програма испраћаја
ученика осмог разреда и прославе
мале матуре
Праћење реализације о-в рада

Праћење и вредновање
о-в рада

Праћење начина вођења педагошке
документације

наставници

психолог, педагог

психолог
психолог, педагог ,
школски тим
психолог, педагог
одељенске старешине
психолог, педагог
Педагог
/психолог/разредне
старешине,парламент
психолог, педагог
предметни
наставници
психолог, педагог

Испитивање детета приликом уписа
у основну школу

Рад са ученицима

Рад са родитељима,
односно старатељима
Рад у стручним

психолог, педагог

Рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и
понашању

психолог, педагог
наставници

Предавање за ученике 8. разреда о
упису у средњу школу и избору
занимања

психолог

Учествовање у појачаном васпитном
раду
Руковођење радом Ученичког
парламента

психолог, педагог

Пружање подршке родитељима у
раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју
Учешће у раду Одељенског веће 8.

одељењске старешине
психолог, педагог
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органима и тимовима
Вођење документације
VI

Планирање и
програмирање о-в рада

Праћење и вредновање
о-в рада

Рад у стручним
органима и тимовима
Вођење документације
VII

Планирање и
програмирање о-в рада
Праћење и вредновање
о-в рада

Рад са наставницима

Вођење документације

разреда и Наставничког већа
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми
Учешће у припреми и организовању
завршног испита за ученике 8.
разреда
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на крају другог
полугодишта
Координација и анализа годишњих
извештаја
Реализација самовредновања
Учешће у раду Одељенских већа и
Наставничког већа
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми
Припрема за израду Годишњег
плана рада школе
Формирање одељења првог разреда
Праћење успеха ученика на
завршном испиту (упис у средње
школе)
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника
(дневници образовно-васпитног
рада)
Вођење евиденције о сопственом
раду у електронској форми

педагог
психолог, педагог
руководиоци већа

руководиоци већа,
одељењске старешине
школски тим
психолог, педагог
психолог, педагог
психолог, чланови
тима за ШРП
психолог, педагог

педагог

педагог
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – БИБЛИОТЕКАРА

РАД СА УЧЕНИЦИМА (Васпитно образовна делатност)

















Упознавање са радом школске библиотеке, с библиотечким фондом и мрежом библиотека
Упознавање са врстом библиотечке грађе и оспособљавање за њено самостално коришћење
Упознавање са пословима библиотекара и другим сродним занимањима
Пружање помоћи при при избору литературе и друге грађе
Остваривање програма васпитно – образовног рада са ученицима у школској боблиотеци
Развијање навика за редовним и правилним читањем
Развијање потреба и интересовања за књигом и друго библиотечком грађом
Пружање помоћи ученицима у савладавању правописа и књижевног језика
Развијање навика за чувањем, заштитом и руковањем књижном и некњижном грађом
Равијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног материјала
Пружање помоћи ученицима у писању домаћих радова
Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе
Припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама
ученика(допунски, додатни рад, ваннаставне активности)
Укључивање у рад библиотечке секције и пружање помоћи у остваривању њеног програма рада
Организовање сусрета са познатм личностима, писцима и другим јавним и културним радницима
Реализација тематских часова у библиотеци

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА










Припремање годишњег плана рада за обраду лектире
Коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике
Планирање набавке књижне и некњижне грађе
Информисање стучних актива, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне
литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе
Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе у оспособљавању ученика за
самостално коришћење књижне и некњижне грађе у одељењу и школској библиотеци
Учешће у изради библиографије и набавци потребне литературе за остваривање предвиђених
пројеката и тема из области стручног усавршавања и унапређивања васпитно-образовног рада
Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за потребе редовне, допунске и
додатне наставе, слободних активности и других облика васпитно-образовног рада
Организовање посебне сарадње са наставницима матерњег језика
Давање информација о интересовању ученика за читењем и подстицање родитеља да се и у
породичном кругу негују и развијају читалачке навике

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ






Систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, часописима и сл.
Припремање тематских изложби (о појединим издањима, јубилејима и сл)
Припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге књижне грађе
Припремање библиографије за поједине предмете из области васпитно-образовног рада
Вођење библиотечког пословања – ивентарисање, класификација, сигнатура, каталогизација и сл.
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Организовање и остваривање међубиблиотечке сарадње
Израда азбучног каталога
Ревизија библиотечког фонда
Сређивање и формирање електронске картотеке (базе података)

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ








Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности, школске библиотеке
Припремање и организовање културних и сабирних акција(књижевне трибине, сусрети,
разговори, акције прикупњаеа књига, конкурси)
Учествовање у припремању и сакпљању материјала за школска информативна гласила
Учествовање у изради школског листа
Остваривање сарадње са организацијама и установама из области културе које се баве радом са
децом и омладином, посебно у њиховом слободно времену(културно-уметничка друштва, центи
за културу, народне библиотеке и сл.)
Сарадња са новинско- издавачким кућама, РТВ центрима, филмским и озорошним кућама и сл.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА







Израда годишњег плана рада
Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци
Припремање програма рада за библиотечке секције
Планирање литературе и периодичних публикација за ученике наставнике и сараднике
Компјутерска евиденција библиотечке грађе

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ







Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа
Праћење педагошке литературе и периодике из области библиотекарства
Учествовање на седницама стручних и других органа школе
Учествовање на семинарима и стручним саветовањима за школске библиотеке
Учествавање у раду актива школских библиотека на нивоу општине, града,региона.
Сарадња са Народном и другим библиотекама и савезима библиотечких радника региoна и Р.
Србије

100

IVОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДОПУНСКИ РАД
У школској 2017/2018. години организовано треба изводити рад за ученике који из појединих предмета
нису стекли неопходно знање. У допунску наставу треба укључити ученике који нису савладали градиво
због болести, емотивно кризних ситуација, породичних проблема или било којих других разлога, а
заостају у раду.
ДОДАТНИ РАД
Додатни рад организовати за оне ученике који могу постићи боље резултате. Наставници који не изводе
допунску наставу обавезни су да изводе додатну наставу. Додатни рад треба организовати самостално и
независно од слободних активности. Стручни активи треба да утврде критеријуме за додатни рад.
Додатни рад се организује један час недељно који се уноси у распоред часова. Додатним радом један
ученик не може бити ангажован из више предмета.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремни рад, односно припремна настава, организоваће се у августу за све ученике 5. до 8. разреда,
који се упућују на полагање поправних и разредних испита, а за редовне ученике 8. разреда, који полажу
квалификациони испит за средње школе, у месецу јуну.
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
-

Од 1. до 4. разреда по један час недељно - 36 часова годишње, а
Од 5. до 8. разреда по 1 час недељно - 36 односно 34

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Ове активности школа организује са групама ученика. Рад сваке групе остварује се по један час седмично.
КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
Ове активности школа планира својим годишњим планом рада у складу са потребама ученика и школе и
друштвене средине.
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 1.РАЗРЕД
септембар






октобар

 Шта се може видети и купити на Сајму књига
 „Здрави зуби- леп осмех“
 Дан Уједињених нација 24.октобар, Дан школе
 Дани пријатељства

новембар






децембар






јануар

 Упознавање са ликом Светог Саве
 Имам право да волим и да будем вољен
 Како треба да учим/навике у учењу

фебруар

 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма

март






упознавање са кућним редом школе
дефинисање правила понашања у учионици
Како и зашто радимо домаће задатке
Моје радно место за учење

Музика коју волим
Како чувамо оно што су други садили и гајили
Дан толеранције 16. Новембар
шта су моје обавезе и одговорности
Дани породице
Животна средина је наша брига
Значај одржавања опште и личне хигијене
Новогодишње славље

Израда честитке за 8.март
Зелена недеља
Радионице у циљу спречавања насиља
Поздрав пролећу-маскенбал

април

 Дани здравља
 Другарство у одељењу
 награде и казне

мај
јун








ДКР/хуманитарна акција
Желео бих да будем.......
Како проводимо слободно време
Настава у природи
Резултати у протеклој школској години
„Ово смо ми, баш смо добри“, приредба и изложба за родитеље

учитељ

Школски стоматолог
учитељ

Учитељ
Чланови ОЗ

Учитељ
Лекар

Чланови ОЗ Педагог

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
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септембар
октобар






новембар






децембар

-

јануар

 У сусрет школској слави (школски конкурс)
 Прослава Дана Светог Саве
 Критика и самокритика, за бољи успех и дисциплину

фебруар

 Како да се боље дружимо
 Дан безбедног интернета

Чланови ОЗ









Честитамо мами празник
Зелена недеља
Радионице у циљу спречавања насиља
Поштовање и самопоштовање
Светски дан спорта и здравља (6. и 7. април)
Животна средина је наша брига, Дан планете Земље
Васкрс

Педагог

мај






Чији ме поступак подсетио на одговорност
ДКР/хуманитарна акција
Како користимо слободно време, Бирамо најлепшу књигу
Једнодневни излет

 Препоруке мог учитеља
 „Распуст је ту»

април

март






јун

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 2.РАЗРЕД
Упознавање са кућним редом школе, избор представника ОЗ
Уредимо пано- били смо на распусту
Положај тела при учењу и значај јутарње гимнастике
Моје радно место за учење

Учитељ

Како и зашто радимо домаће задатке
Шта се може видети и купити на Сајму књига
Настава у природи
Дан УН, Дан школе

Учитељ

Екологија и ми
Животна средина је наша брига
Дан толеранције, 16.новембар
И родитељи могу да помогну
Дан људских права, 10.децембар
Дани породице

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
Родитељ
Учитељ
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

У сусрет празницима
Новогодишњи базар
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

103

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 3.РАЗРЕД
септембар






Кућни ред школе
Припрема за наставу у природи
Моје радно место за учење
Стоп насиљу у школи

октобар






Дан детета – 7.октобар
Права и обавезе
Прослава Дана школе
Шта се може видети и купити на Сајму књига

новембар






Дан толеранције – 16.новембар
Екологија и ми
школско такмичење-распевана ОЗ
хуманост на делу

децембар






Дани породице
Критика и самокритика
У сусрет празницима
Новогодишња прослава

јануар

 Како треба да учим
 Свети Сава, први српски просветитељ
 Упознајмо нову књигу

фебруар

 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма

март
април
мај










Поштовање и самопоштовање
Зелена недеља
Поздрав пролећу - карневал
Породични и верски празници






Мајске радости
Дечија штампа
Брига о животној средини – 5.јун
Животна средина је наша брига

Месец шале
Награда и казна
Дани здравља

јун

 Анализа успеха на крају школске године
 Игранка за крај

Учитељ
Чланови ОЗ
Учитељ
Чланови ОЗ

стоматолог
Учитељ

Клуб УН

Учитељ
ученици
Родитељ
библиотекар
Учитељ
ученици

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
родитељи

Чланови ОЗ

104

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 4.РАЗРЕД
септембар






октобар
новембар










Кућни ред школе
Моје радно место за учење
Моја права и обавезе
Предавање о безбедности и насиљу
Значај Светског Дана детета, 7.октобар
Шта се може видети и купити на Сајму књига
Прослава Дана школе, Дани пријатељства
Припрема за наставу у природи
школско такмичење-распевана ОЗ
Предавање –Методе учења
Дан толеранције, 16.новембар
Позоришна представа

децемба
р

 Необична и ретка занимања
 Дан људских права, 10.децембар
 Дани породице
 Прослава Нове године

учитељ
Чланови ОЗ
МУП
Учитељ
Чланови ОЗ
Педагог
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
Учитељ

 Помоћ другу у учењу
јануар

 Породица је за мене велика сигурност
 Свети Сава, први српски просветитељ

Чланови ОЗ

фебруар
март

Чланови ОЗ
 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма





Другарство је највеће богатство
Обележавање Дана жена
Позоришна представа
Зелена недеља

април

 Дани здравља
 Награда и казна
 Ускршње честитке

мај
јун









Дружимо се са будућим првацима, посета деце вртића
ДКР/хуманитарна акција
Шта вас очекује у 5.разреду
Животна средина је наша брига
Припреме за прелазак на предметну наставу
Припреме за пријем првака
Игранка за крај

Педагог
Чланови ОЗ

Педагог
Чланови ОЗ
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
Педагог
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 5.РАЗРЕД
септембар

 Упознавање са разредним старешином, кабинетском наставом и
распоредом часова
 анализа изборних предмета
 Упознавање са Програмом рада ОЗ и избор руководства
 Како да помогнем другу у учењу

Октобар






новембар

 Понашање на јавном месту
 Не откривај слабости других само да би себе истакао
 Сусрет са родитељем и његовим занимањем
 Дан толеранције, 16.новембар

децембар







јануар

 Учешће у активностима поводом обележавања имена и дела Светог
Саве
 Анализа успеха на крају првог полугодишта

Значај светског Дана детета, 7.октобар
Дани пријатељства _ Дан школе
Методе успешног учења
Животна средина је наша брига

Екологија духовне и животне средине
Дан људских права, 10.децембар
Дани породице
Посета културним установама
Прослава Нове године (ван школе)

разр. старешине
Чланови ОЗ

разр. старешине

разр.стареш
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
разр. старешине

Чланови ОЗ
разр. старешине

фебруар
март
април
мај

 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма

Чланови ОЗ














Чланови ОЗ

Помоћ другу у учењу
Моја породица (права и обавезе)
Радионице у циљу спречавања насиља
Зелена недеља
Шта волим и чега се бојим
Дани здравља
Одбрамбени систем организма
Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама
Посета ботаничкој башти
ДКР/ хуманитарна акција
Шта је мени значио ученички излазак
Екскурзија

јун

 Светски Дан заштите животне средине, 5.јун
 Да ли смо задовољни успехом који смо постигли

разр.старешине
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

Чланови ОЗ
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 6.РАЗРЕД
септембар






План рада ОЗ, избор руководства
Предавање о безбедности и насиљу
Како да помогнем другу у учењу
Карактеристике психо-физичког развоја

новембар

Значај светског дана детета, 7.октобар
Награда и казна
Прослава октобарских празника- Дана школе и Дана ОУН
Шта се на Сајму књига може видети и купити
Поштујмо друге ако желимо да нас поштују
Шта је слободно време и како га искористити
Помоћ у учењу, међусобна помоћ
Дан толеранције, 16.новембар

децембар







Екологија духовне и животне средине и како је заштити
Какве особине бих желео да има мој друг или другарице
Помоћ ученицима који теже уче
Дан људских права, 10.децембар
Прослава Нове године (ван школе)

јануар

 Анализа успеха на крају првог полугодишта
 Обележавање имена и дела Светог Саве
 Дан љубави, 14.фебруар

октобар










разр. старешине
МУП
Чланови ОЗ
Дечији савез
разр. старешине
Чланови ОЗ

наст.биологије
Ученици

Чланови ОЗ

март






Обележавање 8.марта
Радионице у циљу спречавања насиља
Зелена недеља
Занимања у уметности












Помоћ слабим ученицима
Дани здравља
Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама
СЕКТЕ
ДКР/хуманитарна акција
Посетили смо и видели музеј
Шта смо све постигли на такмичењима
Животна средина је наша брига
Изложба
Светски Дан заштите животне средине

април

фебруар

Ученици
 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма

Родитељ
Ученици
Дом здравља
Чланови ОЗ

Чланови ОЗ

мај

разр. старешине
Чланови ОЗ

јун
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 7.РАЗРЕД
септембар
Октобар
новембар
децембар
јануар






Избор руководства ОЗ
Избор представника за Ученички парламент
Како да помогнем другу у чењу
професионална орјентација, радионица










Значај светског дана детета, Дечије недеље, 7.октобар
„Поштујмо друге да би нас други поштовали“
Обележавање Дана школе , Дани пријатељства
Шта се може видети и купити на Сајму књига
професионална орјентација, радионица
пушење и алкохолизам
међудругарски односи у одељењу
животна средина је наша брига










Светски дан борбе против Сиде, 1.децембар
Колико и зашто изостајемо са наставе
Дани породице
Дан људских права
Прослава Нове године (ван школе)
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Прослава школске славе- Светог Саве
професионална орјентација, радионица

фебруар

 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма

разр. старешине
Чланови ОЗ
Дечији савез
разр. старешине
Чланови ОЗ
разр. старешине

Ученици
Педагог

Чланови ОЗ

Ученици
Дом здравља

март

 Зелена недеља
 професионална орјентација, радионица

април
мај
јун














Радионице у циљу спречавања насиља
СЕКТЕ
Дани здравља
Правилна и неправилна исхрана
Најжељеније занимање у разреду
Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама
Постигнућа на такмичењима
ДКР/хуманитарна акција
Реализација екскурзије
Спортски дан, Пролећни крос
Анализа успеха на крају другог полугодишта
Дан заштите човекове околине

Ученици
психолог
Чланови ОЗ
разр. старешине
Чланови ОЗ
Наст.ФВ.
Чланови ОЗ
разр. старешине
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 8.РАЗРЕД

октобар








Како да помогнем другу у чењу
Договор око извођења екскурзије
Светски дан детета, , 7.октобар
ДКР/хуманитарна акција
Обележавање октобарских празника, Дани пријатељства
Шта се може видети и купити на Сајму књига

новембар






разговор о раду и оствареним резултатима
професионална орјентација, радионица
Дан толеранције, 16.новембар
Тешкоће у учењу и помоћ у раду

децембар

септембар

 Избор руководства ОЗ и представника за Ученички парламент
 професионална орјентација, радионица







Светски дан борбе против Сиде, 1.децембар
предавање и разговор на тему „Промишљено до одлуке“
Дани породице
Дан људских права, 10.децембар
Прослава Нове године (ван школе)

јануар
р

 Обележавање имена и дела Светог Саве
 Анализа успеха у првом полугодишту
 Анкета о професионалним намерама

разр. старешине
Чланови ОЗ

разр. старешине
Чланови ОЗ
Чланови ОЗ
разр. старешине
психолог
Психолог
Наст.биол.
разр. старешине
Чланови ОЗ

фебруар

Чланови ОЗ

март

 Дани безбедног интернета
 Приказ едукативног филма

разр. старешине

 Зелена недеља
 професионална орјентација, радионица

разр. старешине

 Пушење и алкохолизам
 саветодавни рад са ученицима на основу резултата тестирања

април

 Дани здравља
 професионална орјентација, радионица

мај







саветодавни рад са ученицима на основу резултата тестирања
Кутак за ПО, изложба
Постигнућа на такмичењима
Договор о матурској прослави и испраћају ученика осмог разреда
Предлог за вуковце и ученика генерације

психолог

Педагог
психолог

ПП служба
Чланови ОЗ
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V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА
август

 Припреме за почетак нове школске године
 Припреме за дочек ученика 1. разреда
 Програмирање рада Дечијег савеза

септембар
октобар

 Конституисање Дечијег савеза
 Припреме за обележавање Дечије недеље и припреме
ученика 1. разреда за приступање у Дечији савез, набавка
одговарајућих материјала...добродошлица, беџева, и сл,
 Припрема програма за свечани пријем
 Светски дан мира- 21. септембар
 Дечија недеља
 Приступање ученика 1. разреда у Дечији савез
 Конвенција о правима детета УН и Буквар дечијих права
 Хуманитарна акција
 Формирање еколошких патрола у школи
 Прослава Дана школе
 Упознавање споменика културе – „ Београд кроз векове“Упознај свој град
 Ликовни конкурс за дечију карикатуру „Мали Пјер“

новембар
децембар

 Школско такмичење соло певача „Златна сирена“, група
певача, Најраспеваније ОЗ
 У сарадњи са Црвеним крстом и Установама здраства
организовање разговора о превенцији, сузбијању и лечењу
болести дроге, алкохолизма и пушења (старији разреди)
 Изложба радова са конкурса „Мали Пјер“
 Општинско такмичење „Златна сирена“ и групе певача
 Општинско такмичење „Најраспеванија ОЗ“
 Школско такмичење „Турнир дечијих игара“
 Припреме за обележавање Дана Светог Саве
 Новогодишњи програм у школи
 Школско такмичење“Колико познајем Београд“

Руководство
Чланови

Руководство
Чланови

Ученици 3.разреда
Руководство
Чланови

Руководство
Чланови

Руководство
Чланови
3.разред

јануар

 Прослава Светог Саве у школи
 Пријава рецитатора за општинско такмичење

фебруар

 Општинско такмичење рецитатора
 Градско такмичење „Најраспеванија ОЗ“
 Општинско такмичење „Турнир дечијих игара“

март

 Школско такмичење „Ђачко песничко сусретање“
 Еколошка акција у школи
 Трибина „Заштитимо птице у граду“, (конкурс за ликовне
радове, кућице, скулптуре птица, фотографије)
 Обележавање Дана пролећа, литерарни радови и ликовни
конкурс 21. март

Руководство
Чланови

Руководство
Чланови

111





април








мај
јун










Градско такмичење „Турнир дечијих игара“
Општинско тачмичење оркестара и малих музичких састава
Ликовни конкурс“Шарање васкршњих јаја“
Обележавање Светског Дана здравља (сарадња са Црвеним
крстом – 7. април
Еколошке акције – Такмичење за најуређенију школу
Градско такмичење „Златна сирена“
Општинско такмичење „Ђачко песничко сусретање“
Градско такмичење оркестара и малих музичких састава
Градска завршница „Београд кроз векове“
Општинско такмичење фолклора, ритмике и модерног
плеса
Градско такмичење хорова
Градско такмичење „Ђачко песничко сусретање“
Учешће у спортско-рекреативној акцији „Дани изазова“
Градско такмичење фолклора, ритмике и модерног плеса
Завршна акција „Колико познајемо птице у Београду“
Обележавање 21. јуна, светског Дана музике
Обележаваље Дана Николе Тесле- 2.јун
„Ђачко песничко сусретање“-Градско

Руководство
Чланови

Руководство
Чланови

Руководство
Чланови
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ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
руководилац Маријана Богојевић

септембмар








Конституисање Ученичког парламента
Избор председника,потпредседника,секретара и записничара
Упознавање ученика са начином рада УП и обавезама
Избор представника УП у Школском одбору
Избор ученика за Стручни актив за развојно планирање
Разматрање организације и извођења екскурзије ученика 8. разреда

октобар

 Предлози за мере безбедности у школи
 Организације прославе Дана школе
 Успостављање сарадње између школе и других институција

новембар






Идентификовање дисц. проблема и предлагање решења
Предлози за унапређивање односа ученик наставник,ученик- ученик
Обележавање Међународног дана толеранције
Анализа учествовања ученика у ваннаставним активностима

децембар

јануар

 Разматрање организације прославе Нове године
 Организовањеб журке за ученике старијих разреда
 Хуманитарна акција поводом Међународног дана солидарности, 20.
децембра
 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
 Полугодишњи извештај о раду УП

Чланови,
ментор

Чланови ОЗ
ПП служба

Ментор,
чланови

Чланови ОЗ,
Чланови
УП, ментор

Чланови ОЗ
фебруар

 Организовање сусрета са средњошколцима
 Обележавање Дана матерњег језика, 20. фебруара
 Предлози за побољшање успеха и дисциплине ученика

март

 Сусрет са средњошколцима
 Упознавање са организацијом полагања завршних испита
 Текућа питања

април

 Предлози за организовање прославе матурске вечери
 Организација журке за ученике од 5-8.разреда
 Помоћ у организацији и реализацији „Сајам науке“

Раз.стареш.
Наст.српск
језика
Раз.стареш.
Педагог
Педагог
психолог

мај
јун

 Акција чишћења школе и школског дворишта
 Светски дан борбе против пушења
 Текућа питања

Чланови ОЗ

 Израда паноа о раду Ученичког парламента
 Упознавање Школског одбора и Наставничког већа са резултатима рада
 Планирање за наредну школску годину

Чланови ОЗ

Помоћ.дир.

Раз.стар.
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ПРОГРАМ РАДА КЛУБА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Задужени наставници: Ана Николић и Гордана Тодосијевић
- Информисање ученика о циљевима и активностима клуба за Уједињене
нације, упис заинтересованих чланова,
- евиденција чланства и договор о програму и начину рада клуба за УН
- Тематски сусрети ( радионице) : СИСТЕМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
септембар

руководиоци
клуба

- Обележавање Међународног дана мира ( 21 септембар) – цртање на тему:
„Моја будућност,моји циљеви“
- семинар за професоре и ученике координаторе
- Практичан рад : литерарни и ликовни конкурс удружења за УН , поводом
дана УН
- Тематски сусрети ( радионице) : миленијумски циљеви одрживог развоја УН
- Обележавање Међународног дана против сиромаштва ( 16 октобар )

октобар

- семинар за ученике - пројекат „Глобална дипломатија“
- Практичан рад : програм поводом дана УН - 24 октобар ( „ НЕДЕЉА
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА )
- Тематски сусрети( радионице) : толеранција и култура мира

новембар

- Вршњачка едукација у школама, пројекат „За толеранцију и ненасиље“
- Практичан рад : обележавање 16 новембра Међународног дана
толеранције и дана УНЕСКА
- Светски дан деце 20 новембар – упознавање Конвенције о правима детета
- Тематски сусрети(радионице) : УН и људска права
- Обележавање Светског дана борбе против сиде ( 1 децембар )

децембар

- Обележавање Дана људских права (10 децембар ) – недеља људских права
- Практичан рад : учешће у хуманитарној акцији продаје УНИЦЕФ честитки и
производа

јануар
фебруар

- Учешће у стручној посети Асоцијацији за УН у Барселони и објектима
Светске баштине УНЕСКА у Италији, Француској и Шпанији
- Тематски сусрети( радионице) : Светска културна и природна баштина
УНЕСКА
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- Практичан рад: Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у свету
- Образовни семинар „ Београдска УН тура „
- Тематски сусрети(радионице) : Светска баштина УНЕСКА у нашој земљи

март

- Практичан рад : Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у нашој
земљи
- Обележавање Међународног дана борбе против расне дискриминације
( 21 март )
- Тематски сусрети( радионице): Програм УН за контролу дрога ( УНДЦП)

април

- Обележавање Светског дана здравља ( 7 април )
- Учешће у стручној посети седишту УНЕСКА у Паризу и „Палати нација“ у
Женеви
- Тематски сусрети(радионице): Климатске промене и одрживи развој

мај

- Обележавање Међународног дана за биолошку разноврсност и одрживи
развој ( 22 мај )
- Практичан рад : Еколошка радионица
- Тематски сусрети (радионице) : Алијанса цивилизација

јун

- Обележавање Светског дана животне средине ( 5 јун )

јул

- учешће заинтересованих чланова на летњем кампу „ Глобална дипломатија“

август

- обележавање Међународног дана младих – ( 12 август )
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ПРОГРАМ РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
Руководилац Љиљана Главоњић
Септембар/
октобар






Одабир ученика за активности Црвеног крста у школи
Сарадња са представницима Црвеног крста на Чукарици
«Трка за срећно детињство»
Рекреативно хуманитарна манифестација

Љ.Главоњић
ученици

Феб
руар

Припрема екипе за обуку „Прве помоћи“
Обуке «Прве помоћи»
Конкурс „Крв живот значи“
Припрема ученика за квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“
Такмичење из Прве помоћи на територији општине
Такмичење ученика у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“

""

Евиденција реализације активности и резултата Црвеног крста у
школи за школску 2017/18.годину

""

Април/мај

Новембар
/децемба

Сакупљање чланарине Црвеног крста у школи
Конкурс »За сунчану јесен живота»
Предавање о хигијени, пушењу, алкохолизму и дроги

""

""

јун

ПРОГРАМ РАДА КУД-А
Руководилац Драгана Ћурчић
Септемба

свечани пријем првака

октобар

Дан школе – 24. октобар

децембар

Наставници

Новогодишња приредба/подела пакетића за децу колега

ученици
Наставници
ученици

јануар

прослава школске славе/ Свети Сава – 27.јануар

јун

Испраћај осмака
Свечаност поводом доделе Вукових и посебних диплома

""

""

""
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чланови КУД-а: Радмила Симијоновић, Мирјана Гобељић, Тијана Вучић, Слободан Станковић,
Гордана Милин, Славица Тодорић, Верица Попов, Драгана Ћурчић

VI ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
Програм стручног усавршавања као интегрални део васпитно-образовног рада одвија се у два
глобална вида: ван школе иунутар школе.
Програм стручног усавршавања ван школе, који се јавља као потреба и обавеза наставника и
стручних сарадника обухвата следеће видове усавршавања:
1.а) Садржаји стручног усавршавања ван школе:
Усавршавање наставника, стручних сарадника, директора и помоћника директора за примену
иновација у васпитно образовном процесу са обавезом учешћа на најмање једном стручном
семинару на нивоу Београда и шире. При томе се мисли на семинаре које организују стручна
удружења, институције, међуопштински и општински органи.
Проблем у реализацији овог вида стручног усавршавања је материјалне природе, али ће школа
настојати да шаље своје наставнике и на оне семинаре који се одржавају ван Београда. Надамо
се да ће се током године наћи нека боља решења за стручно усавршавање наставника.
1.б) Стручно усавршавање стицањем вишег степена стручности:
Докторске студијама је завршио Предраг Милосављевић у Центру за мултидисциплинарне
студије; Сања Томановић је на студијама гешталт психотерапије, Маријана Богојевић завршила
специјалистичке студије за наставнике грађанског васпитања на Факултету политичких наука.
1.в) Стручно усавршавање приправника;
У школи је тренутно пет приправника: Жана Ружичић (професор математике), ментор Милуника
Јеверичић, Бранкица Мелентијевић (психолог), ментор Весна Марковић, Јелена Смиљковић
(професор математике), ментор Бора Пешић, Тијана Вучић (професор српског језика), ментор
Мирјана Гобељић, Драгана Павловић (професор разредне наставе), ментор Драгана Албор.
У току прошле године осам приправника је полагало час за лиценцу у оквиру школе, и
пријављени су за полагање испита за лиценцу : Јелена Ковачевић (проф.разредне наставе),
ментор Сања Сворцан Поповић, Ана Лукић (проф.разредне наставе), ментор Љиљана
Недељковић (ОШ“Браћа Јерковић“) , Ана Поповић (професор историје), ментор Жељко Тубић,
Данијела Аврамовић (професор енглеског језика), ментор Весна Томић Митровић, Нина
Димитријевић Крстонијевић (професор биологије), ментор Александра Блажић, Јована Мишић
(професор физике), ментор Ана Марјановић, Милош Козић (професор хемије), ментор
Александра Раичевић (средња фармацеутска школа), Милан Станковић (професор српског
језика), ментор Драгана Дејановић (ОШ“Иво Андрић“).
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Програм укључивања приправника у рад








Одређивање ментора
Упућивање у рад (педагог и ментор)
смернице у писању планова и програма
вођење педагошке документације
дидактичко методичка конструкција часа
вођење евиденције о приправничком стажу
упознавање са правилником о оцењивању
 план посете часова од стране ментора
 план посете часова од стране пп службе и помоћника директора, директора
 план стручног усавршавања у и ван установе
 припрема за полагање практичног дела у школи за лиценцу(педагог и ментор)
 припрема полагања за лиценцу (упознавање са литературом и педагошким
ситуацијама) (педагог и ментор)
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
Програм унапређивања настао је на основу праћења и анализа реализације постављених
задатака васпитно образовног процеса. Основни циљ овог програма је осавремењивање,
рационализација и оптимизација васпитно-образовног процеса путем:
-

примене актуелних психолошко-педагошких, дидактичко-методичких и стручних достигнућа
у раду,
стварање услова за максималну активизацију ученика и развијање свих његових потенцијала
континуирано стручно усавршавање запослених

Унапређивање васпитно образовног рада ће се одвијати:
-

-

путем наставе: применом савремених метода и облика рада у настави, применом иновација
у образовној технологији у настави; реализацијом о(у)гледних часова;реализацијом
тематског планирања и проблемске наставе
подизањем квалитета рада одељењских заједница;
кроз рад на упознавању нових метода васпитно-образовног рада са ученицима;
путем сарадње са родитељима.

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА
У складу са одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, сви наставници и стручни сарадници су, у оквиру
програма стручних и разредних већа, израдили планове стручног усавршавања и
професионалног развоја. Планови су засновани на проценама компетенција за професију
наставника и стручних сарадника, уз уважавање приоритетних области.
Педагошки колегијум је, на основу сагледавања постојећег стања и процене потреба школе у
наредном периоду, као и резултата самовредновања изабрао следеће приоритетне области:
1- Избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко – методичког
материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно –
образовну област
2- Препознавање безбедоносних ризика и реаговање на њих
У складу са изабраним областима биће изабрани и семинари на нивоу школе које ће
запослени похађати у току године.
Посебна пажња посвећена је стручном усавршавању у установи. Пракса одржавања
угледних/огледних часова, проблемске наставе и стручних предавања показала је добре
резултате, и као облик самовредновања и као облик стручног усавршавања. Олакшавајућа
околност за праћење и вођење личног портфолија је и израђена бодовна листа о разним
облицима стручног усавршавања.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Програмски садржаји

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ ВАН
УСТАНОВЕ
ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ
извршиоци

Угледни час: Српски језик
Угледни час: Музичка култура

време
реализације
септембар
новембар

Угледни час: Српски језик

јануар

Угледни час: Математика

март

С.Сворцан
Поповић
Ј.Вучковић

април

В.Огњановић

Угледни час: Ликовна култура
Присуствовање часовима колега
Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
Угледни час: Српски језик - Рецитовање
научених песама
Проблемска наства : Свет око нас - Шта се
може направити од различитих материјала
Угледни час: Презентација музичке и драмске
секције
Присуствовање часовима колега
Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
- Угледни час - обележавање Дана планете
земље: „Екологија и ми“ - еколошка секција
- Угледни час - презентација луткарске
секције „Јежева кућица“ и „Медведова
женидба“
Присуствовање часовима колега

ниво
реализације

Разредно веће
1. разреда

И.Васиљевић
Р.Младеновић

1. Зимски сусрети учитеља
2. Сабор учитеља
3.Управљање развојним
променама (кат.бр.,462, К2)
4.Искористи час (кат.бр.390,
К2)

према
терминима
чланови разредног
већа

септембар

М.Божовић

фебруар

Н.Ђунисијевић

децембар

З.Пјешчић/
М.Стојановић

1. Зимски сусрети учитеља
Разредно веће
2. разреда

према
терминима

2. Сабор учитеља
3.Алати за креирање
интерактивних садржаја у
савременој настави (213, К2)

чланови разредног
већа
1. Зимски сусрети учитеља

април

Љ.Праизовић

мај

Н.Чолић/Т.Пешић

Разредно веће
3. разреда
према
терминима
одржавања

Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго

2. Сабор учитеља
3. Истраживање у функцији
унапређивања наставе и
учења (К2)
4.“НТЦ систем учења развој
креативног и
функционалног
размишљања“ (К2)

Угледни час: Српски језик

октобар

Д.Морача

Присуствовање часовима колега

према
терминима
одржавања

чланови разредног
већа

октобар
према
терминима
одржавања

1 1. Музика и мултимедија –
Г.Милин/учитељи
креативни приступ часу
(768, К1)
2. Рад на упознавању основа

1. Зимски сусрети учитеља

Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
Угледни час : Певање песме са нотног текста
Присуствовање часовима колега

Разредно веће
4. разреда

2. Сабор учитеља
3. Алати за креирање
интерактивних садржаја у
савременој настави (213, К2)
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Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго

Стручно веће
музичке и
ликовне
културе

чланови стручног
већа

Стручна тема : Делф у школској установи

септембар

Н.Перишин

Пројекат «Бирам француски», сарадња са
француским институтом
Проблемска настава: Француски језик
Стручна тема
Стручна тема

септембар

Н.Перишин

април
фебруар
март

Н.Перишин
М. Марјановић
Д.Аврамовић

према
терминима

чланови стручног
већа

јануар
март

Г.Стевановић
В.Попов

април

Г.Стевановић

новембар

М.Бугарчић

октобар

В.Јовановић

октобар

М.Бугарчић

октобар
према
терминима
на
класификац
ионим
периодима

М.Бугарчић

Присуствовање часовима колега

Стручно веће
страних
језика

Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго

Стручна тема: Кошарка - савремени токови
Угледни час: Гимнастика, колут напред и
назад
Угледни час: Кошарка, сарадња два играча у
нападу
Стручна тема: Примена информатичких
средстава у физичком и здравственом
васпитању
Угледни час : Атлетика штефетно трчање,
измена палице на више начина
Угледни час : Корективна гимнастика, вежбе
за јачање мишића трупа
Проблемска настава: Веза музике и покрета
Присуствовање часовима колега
Анализа резултата ученика и мере за
унапређење наставе у оквиру стручног или
одељенског већа
Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
Стручнопредавање – Мед, добијање и
својства
Угледни час: Биолошка и културан еволуција
човека
Угледни час: Израда микроскопских
препарата

Стручно веће
физичког
васпитања

чланови стручног
већа

музичке писмености током
првог и другог циклуса
основног образовања и
васпитања (800, К2)

1.Мозак и језик – примена
неуролингвистичких
сазнања у настави страних
језика
2.Стандарди и постигнућа и
наставни програми као
главне смернице за
обликовање наставе страних
језика(742, К1)
3.Настава и учење
француског језика, сазнајмо,
применимо, разменимо(736,
К1)
4. Зимски семинар
„Педагошке радионице за
професоре француског
језика“
1.Вредновање у
физичком васпитању –
модели оцењивања
(819, К1)
2.Једна мала лопта
може покренути свет
(822, К1)
3. Спортска недеља као
прилика да сваки
ученик постане
учесник (826, К1)
4. Комуникација и
спорт у превенцији
насилничког понашања
деце и омладине (841,
К4)

чланови стручног
већа

октобар

А.Микић

септембар

биолози

октобар

биолози

Проблемска настава – Наслеђивање особина

новембар

биолози

Стручно предавање: Вештачка ђубрива

јануар

С.Јоцић

1. Планирање наставе
хемије – смернице за
квалитетнију наставу(899,
К1)
2.Обука наставника за
примену „Зеленог
пакета“(621, К1)
3.Креативни приступ
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Угледни час: Алкохоли
Стручно предавање: Лековита својства
биљака 1.део
Стручно предавање: Кантарион
Угледни час: Рибе селице

Стручно веће
биологије,
хемије и
домаћинства

фебруар
новембар

С.Јоцић
А.Блажић

јануар
април

Стручно предавање: Конзерванси у исхрани

април

Н.Крстонијевић
Н.Крстонијевић/
А.Блажић
С.Јоцић

Стручно предавање: Лековита својства
биљака 2.део
Стручно предавање: Биљке рекордери
Огледни час: Вода и значај воде за живи свет
Присуствовање часовима колега
Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
Угледни час: Рад са формулама – Exel (Рад са
формулама)
Угледни час: Електрична струја у гасовима и
течностима

март

А.Блажић

март
мај
према
терминима

А.Микић
С.Јоцић
чланови стручног
већа

октобар

М. Јовановић

март

Ј.Мишић

април

Н. Миленковић/А.
Марјановић

Угледни час : Лед диода, употреба и принцип
рада
Присуствовање часовима колега

Стручно веће
информ.и
рачун.,
физике, тио и
тит

Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
Угледни час: Примена Питагорине теореме
Угледни час: Платонова тела (Октобар)
Угледни час: Решавање задатака методом
дужи и методом правоугаоника
Угледни часови: Осно симетричне фигуре
Пирамида
Проблемска настава: Алгебарски изрази,
израда домина

према
терминим
чланови стручног
већа

Стручно веће
математике

Присуствовање часовима колега

септембар
октобар
новембар

Ж.Ружичић
Б.Пешић
Р.Божић

април

М.Јеверичић

јун

Ј.Смиљковић

према
терминима

чланови већа

Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго

чланови стручног
већа

Стручно предавање : Негујмо српски
језик
Угледни час : Гласовне промене

Угледни час: Колико познајемо
књижевност
Присуствовање часовима колега
Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго

Стручно веће
српског
језика

новембар

сви

фебруар

сви

март

сви

еколошким темама у
школи(634, К2)

1.Примена информатичких
технологија у настави
ТИО(624, К1)
2.Унапређење наставе кроз
израду веб портфолија
наставника и предмета(211,
К1)
3. Примена интернета у
комуникацији са
ђацима(239, К4)
4. Републички семинар о
настави физике (628 К1)

1. Државни семинар
Друштва математичара
Србије (242, К1)
2.Израда тестова и других
облика провере знања у
настави математике(243, К1)
3. Визуелизација у настави
математике(260, К2)
4. Интерактивна настава
математике (245, К1)
1.Републички зимски
семинар
2.Ка савременој настави

према
терминима
чланови стручног
већа
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Угледни час: Француска
Квиз знања из верске наставе
Присуствовање часовима колега
Излагање и присуство на састанцима стручних
органа и тела које се односи на савладан
програм стручног усавршавања (са анализом
и дискусијом) и друго

Стручно веће
историје,геог
рафије,
верске
наставе и
грађанског
васпитања

Стручно предавање: „Рад са децом са
тешкоћама у развоју“
Стручно предавање на актуелне теме
Присуствовање угледним/огледним часовима
колега, стручним предавањима, проблемској
настави

Педагошкопсихолошка
служба

март

А. Николић

април

Т.Радановић,
Д.Јовичић

према
терминима
одржавања
чланови стручног
већа

1.Важна питања у настави
историје : домени
историографије и образовна
постигнућа (147)
2.Историја измеђи мита и
науке (147)
3.Дидактичко – мтодичка
апаратура за извођење
православног катихизиса
(972)
4.Развијање активизма и
волонтеризма код
ученика(979)
5.Како се заштити од
природних непогода (614)
6.Игра као фактор
мотивације у учењу
географских садржаја (612)

Излагање и присуство на састанцима
стручних органа и тела које се односи на
савладан програм стручног усавршавања (са
анализом и дискусијом) и друго
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VII ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Рад у школској 2017/2018. години одвијаће се према Годишњем плану рада, а реализацију свих
делатности из Програма пратиће Прогам школског маркетинга. Програм школског маркетинга
састоји се из интерног и екстерног маркетинга.
а) ПРОГРАМ ИНТЕРНОГ МАРКЕТИНГА
Начин
приказивања –
обавештавања

-

Књига
обавештења
Разглас
Кутак за
родитеље
Пано
Летопис
сајт
флајери
фб страна

Време

Ниво

ученици

САДРЖАЈМАРКЕТИНГА

-

наставници

-

родитељи

-

IX-VI

ПП служба
новинарска
секција
КУД

Црвени крст

ученици
наставници

-

родитељи
Изложбе:
хол
учионице

директор

Клуб УН

-

-

разна обавештења:
постигнућа на такмичењима
резултати у хуманитарним
акцијама и ДКР
најзначајнији датуми
обухваћени Програмом
приредбе, представе

Извршиоци

IX-VI

локална
заједница

други
посетиоци
школе

-

-

-

најбољи ликовни и
литерарни радови из
наставних садржаја,
награђени ликовни радови
и литерарни радови
табеларни прикази успеха
ученика у учењу и
понашању и постигнућа на
такмичењима у школи и ван
школе
табеларни прикази
постигнућа у акцијама
(хуманитарним и ДКР) у
школи и ван ње,
најзначајније личности и
датуми предвиђени
годишњим Планом рада
Фото албуми;активности
школе током године
(уређење школе,
рекреативна настава,
такмичења, маскембал,

лик. секција
литер.секција

Д. Савез

Клуб УН

шк.спорт.
друштво

рук. актива
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-

поздрав пролећу и сл.)
То смо ми, будући петаци

педагог
психолог

ученици
родитељи

Приредбе и
друге
манифестације

IX-VI

-

М.заједница шк. одбор
почасни
гости
пензионери

-

Пријем ученика у 1. разр.
Пријем првака у Д.савез
Дан ослобођења Београда и
Жаркова
Дан УН и Дан школе
школска слава Свети Сава
Осми март
Маскембал, Поздрав
пролећу
Најраспеванија ОЗ
Испраћај ученика 8.разреда

""

наставници

Саопштења

IX-VI

наст.веће

-

савет
родитеља

-

шк. одбор
родитељи

-

Техничка и кадровска
опремљеност школе
(промене током године)
Реализација плана и
програма у свим видовима
ВОР-а
Анализе и извештаји

""

наставници
б) ПРОГРАМ ЕКСТЕРНОГ МАРКЕТИНГА
Најзначајније активности представићемо преко:
-

средстава јавног информисања - РТС, Студио Б
штампаних медија: листови "Просветни преглед", , "Спорт" „Наше новине“ ...
школског листа „Уникат“
школског сајта www.un.edu.rs
fb страна
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VIII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ
ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ
a) КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
НАЗИВ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САРАДНИЦИ
директор

Наставничко веће

сваког месеца
стручна служба
директор

Педагошки колегијум

сваког месеца
стручна служба

Разредно веће

IX,XI, XII,IV, VI

руководиоци одељ. већа

Стручна већа:





разредне наставе
српски језик
страни језици
Историја,географија,
верска
настава,грађанско
васпитање
 Математика
 физика,то,
информатика
 Биологија,хемија,
домаћинство
 музичка-ликовна
култура
 физичко васпитање
Стручни активи/тимови
 развојно планирање
 развој
школских
програма
 инклузивно
образовање
 заштиту ученика од
злостављања
 самовредновање
 професионална

психолог
сваког месеца према
програму рада стручног
већа

педагог
директор
помоћник директора

психолог
према програму рада
стручног актива

педагог
директор
помоћник директора
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орјентација

b) КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА ОПТЕРЕЋЕНОСТИ УЧЕНИКА И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ
Анализа
ученика

оптерећености

децембар
април

Индивидуални разговори са
родитељима
Одељењски
састанци

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

родитељски

сваки месец

САРАДНИЦИ
руководиоци одељењских
већа
сви наставници

стручна служба
IX, XI, XII, IV, VI
разредне старешине

Савет родитеља школе

IX, XI,I, VI

стручне службе

в) КАЛЕНДАР АНАЛИЗЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
НАЗИВ АКТИВНОСТИ
Анализа реализације Плана
и програма по одељењима
Анализа успеха и владања
ученика
Анализа осавремењавања
наставног рада и употребе
наставних
средстава
и
облика
Анализа рада
активности

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX, XII,IV, VI

САРАДНИЦИ
руководиоци актива
руководиоци одељ. већа

IX, XII, IV, VI
стручни сарадници
XII

стручни активи

VI

стручни сарадници
руководиоци већа

слободних
IV, VI

педагог

г) КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ
128

НАЗИВ АКТИВНОСТИ
Анализа рада културне
јавне делатности школе
Анализа
сарадње
друштвеном средином
Анализа
рада
организација

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
и

са

ученичких

Анализа педагошке
документације документације
Анализа реализације
календара активности и
других програма

САРАДНИЦИ

XII, VI

директор

VI

директор

IV, VI

IX, XII, VI

руководилац Дечјег савеза

директор
директор

XII, VI
стручне службе

У Београду, ........ 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
.......................................................................

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
................................................................
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