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I УВOД
1.1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Школа носи назив по народном хероју из Другог светског рата, Олги Петров,
учитељици. Рођена је 1920. године у Баранди а стрељана је 1942. године.
30.01.1955. године основана је и почиње са радом Основна школа ,,Олга Петров“ у
Падинској Скели. Дан школе се обележава 9. маја, у знак сећања на дан када је Олга
Петров стрељана.
Школа се састојала од осам издвојених одељења (седам четвороразредних школа и једна
петоразредна) и матичне школе која је осморазредна и прима све ученике из издвојених
одељења који похађају више разреде. Први статут школа је добила 12.02.1966. године.
22.12.1955. донето је решење о оснивању „Радничке школе општеобразовног карактера“ у
рангу осмогодишње школе, а при осмогодишњој школи „Олга Петров“ у Падинској Скели.
Полазници ове школе били су радници ПКБ-а. Настава је почела школске 1955/56. године,
а трајала је у скраћеном програму, четири године. У прве две године прелазио се програм
четири нижа разреда, а друге две године четири виша разреда основне школе. По завршеном
четвртом разреду полагао се нижи течајни испит. Наставу у овим одељењима изводили су
учитељи и наставници редовне наставе ОШ „Олга Петров“ у вечерњим сатима. Поред тога,
у току школске године радили су вишемесечни курсеви за стицање интерних квалификација
(курс за трактористе, сточаре и тд.) за раднике запослене у ПКБ-у.
Савет за просвету НР Србије 12. фебруара 1959. донео је решење којим се основна школа
„Олга Петров“ у Падинској Скели проглашава огледном школом. Рад се заснивао на
одредбама Правилника о огледним школама. У огледним школама вршила су се
испитивања новог наставног плана и програма, педагошка, педагошко-психолошка и
дидактичка испитивања која је организовао и вршио Завод за унапређење школства НР
Србије. На крају шклске 1969/70 године извршена су тестирања ученика VI и VIII разреда
од стране ППЗ. Упоређујући податке са тестирања ученика школа „Заге Маливук“ у
Крњачи, „Васе Пелагића“ у Котежу, „Стеван Сремац“ у Борчи и „Олге Петров“
констатовано је да су најбољи резултати ученика школе „Олга Петров“. У статуту школе из
1974. године у називу школе више не стоји одредница „огледна“.
Организација наставе је зависила од просторних могућности школе, броја ученика и
могућности превоза ученика и наставника. Време почињања смена у матичној школи и
издвојеним одељењима био је различит због путовања ученика и наставника, а
побољшањем саобраћаја дошло је до усаглашавања рада свих школа.
Од школске 1966/67. године организован је допунски рад за све ученике који изостају са
наставе, а касније прераста као облик помоћи ученицима који наилазе на тешкоће у
савлађивању градива.
При основној школи била је образована и ученичка радна заједница са производним и
услужним програмом под називом Ученички пољопривредни комбинат у Падинској Скели.
5
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Овакав вид рада представљао је новину у образовању и имао је за циљ побољшање
социјалних односа међу ученицима и развијање еколошке свести. Школске 1961/62. године
школа је добила експериментални задатак од Републичког завода за унапређење настава
под називом „Функционална повезаност школског врта са наставом“. Циљ је био уређење
школског врта и зоо кутка. Неговање зоо кутка постала је традиција школе. Пошто су у
њему деценијама одгајани паунови, на предлог ученика школе, школске 2004/05. године
паун постаје симбол школе.
Школа је у свом раду имала и продужени и целодневни боравак од школске 1965/66. године
до школске 1988/89. године. У исто време у школи је постојала и школска кухиња.
Три страна језика енглески, руски и француски учила су се школске 1964/65. а наредне
године руски и француски језик. Од школске 1982/83. године руски језик се учи од трећег
разреда, а енглески од петог. Данас се енглески језик учи од првог разреда, а руски језик од
петог разреда.
Школске 2007/08. године у школи је формиран Тим за школско развојно планирање који је
имао за циљ да уочи потребе школе и осмисли жељени правац промена. Један од пројеката
тима је била билингвална настава. Ученицима је пружена могућност да на руском језику
слушају наставу из одређених предмета.
1.2. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:
1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика,
развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4. развијање и практиковање здравих стилова живота, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичке способности;
5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се
мења;
8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика,
у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних
компетенција за потребе савремене науке и технологије;
10. развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења,
мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања,
самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
12. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и
неговање другарства и пријатељства;
6
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13. развијање позитивних људских вредности
14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права,
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном
друштву;
15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање различитости
16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског и матерњег језика, традиције и културе
српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и
очување националне и светске културне баштине;
17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и
смањеним напуштањем школовања;
18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању
1.2.1. ПOЛAЗНE OСНOВE И СМEРНИЦE ПРOГРAМИРAЊA
Kao oснoвa зa прoгрaмирaњe Гoдишњeг плана рaдa шкoлe, кoристилe су сe следеће
законске основе и смернице:
 Пре свега за ову школску годину, током трајања пандемије, ,, Правилник о посебном
програму образовања и васпитања“ објављен у ,, Службеном гласнику РС бр. 85/2021.
од 31.08.2021.
 Допис број 601-00-00031/1/2021-15 од 25.08.2021. који се односи на Стручно упутство
за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22.
години са прилозима Препорука за почетак образовно-васпитног рада у школској
2021/22. години и Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења
SARS-CoV-2 вируса у популацији дате од Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа
- oдрeдбe Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (»Службeни глaсник РС«,
бр.88/2017., 27/2018. и 10/2019.)
- Закон о основном образовању и васпитању((»Службeни глaсник РС«, 55/2013. и 101/2017,
27/2018 и 10/2019.),
- Стaтут OШ ,, Олга Петров“ дел.бр. 466/10 од 15.03.2018.
- Школски програм, ОШ ,,Олга Петров“, дел.бр. 1136/10 од 26.06.2018. године
- Прaвилник o oцeњивaњу учeникa у oснoвном образовању и васпитању (,,Службени
гласник РС” бр. 34/2019.)
- Прaвилник o шкoлскoм кaлeндaру oснoвнe шкoлe зa шкoлску 2021/2022.гoдину
(Служ.гласник РС- Просветни гласник, бр5./29.06.2021.)
- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности бр.65 од 24.08.2018.
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање, ,,Службени гласник РС“ бр. 46/2019 и 104 од 31.јула 2020.
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-

Правилник о образовним стандардима, Сл.гласник РС, 7-2011, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања (401-00-13/71/2009-06)
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални план, његову
примену и вредновање, Службени гласник РС 27/2018., 74/2018.)
Правилник о стручном усавршавању („Службени гласник РС“, бр. 81/2017.) и
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника бр. 48/18
Oстaлa упутствa и пoдзаконски акти
1.2.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ:
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће
ученици након завршеног основног образовања:
-

умети ефикасно да комуницирају на српском језику, и најмање на једном страном
језику, користећи се вербалним, визуелним и симболичким средствима,
- бити функционално писмени у математичком, научном домену,
- моћи да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за
сопствено изражавање,
- бити оспособљени за самостално учење, да могу да идентификују и решавају
проблемеи доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна
знања,
- бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању
- умети да препознају и уваже људска и дечија права,
- поштовати традицију, породицу и свој идентитет...
У току сачињавања Годишњег плана рада школе имали смо у виду и следеће:
-

школа је дужна да у току ове године оствари све облике васпитно-образовног рада
на основу Школских програма,
утврђени су садржај, носиоци активности и време реализације
праћењем и анализом рада и резултатима рада уочено је да нека питања треба
успешније реализовати (маркетинг школе у циљу подизања броја ученика у
школи, подићи ниво постигнућа ученика...),
пратиће се реализација планова наставника, глобалних и оперативних
радићемо на побољшању услова рада, повећању квалитета наставе, набавци
наставних средстава
организовати сталну помоћ и подршку ученицима и родитељима
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1.3. МAТEРИJAЛНO-ТEХНИЧKИ УСЛOВИ
Образовно-васпитни рад школе организује се у девет објеката: Матична зграда школе,
Мала школа (припада Матичној згради и територијално је најближа) и подручна
одељења која се налазе у кругу од двадесетак километара од матичне школе.
Подручна одељења се налазе у следећим насељима: Товилиште, Јабучки рит,
Глогоњски рит, Ковилово, Бесни фок, Врбовски и Дунавац.
У матичној школи изводи се настава за ученике од V-VIII разреда. Површина матичне
школе је 2700 m2, а зграда у свом окружењу има спортски полигон и плански уређено
двориште пуно зеленила и цвећа. У матичној школи је заступљена предметна настава,
која се изводи у кабинетима. Поред кабинета за наставу користе се дигитална
учионица и сала за физичко васпитање.
Разредна настава изводи се у објектима који су смештени по насељима, у саставу
Месне заједнице Падинска Скела: Товилиште, Ковилово, Глогоњски рит, Јабучки
рит, Врбовски, Бесни фок и Дунавац.
Због малог броја ученика у насељима Бесни Фок, Врбовски, Ковилово, Глогоњски рит
настава се изводи и у комбинованим одељењима, у комбинацији од два разреда и
Дунавцу у комбинацији четири разреда.
Од септембра почиње адаптација школске зграде подручног одељења Товилиште и
после низа година одобрен је продужени боравак за одељења трећег и четвртог
разреда. У свим подручним одељењима разредне наставе од септембра се уводи
електронски дневник.
У насељима Бесни фок и Јабучки рит ученици и наставници користе зграду
Предшколске установе „Бошко Буха“, са којом школа остварује сарадњу.
Свакодневни превоз ученика обавља се ђачким аутобусима за ученике са Јабучког
рита, Глогоњског рита и Ковилова, обезбедила Општина Палилула. Ученици из
насеља Врбовски, Бесни Фок и Дунавац користе редовну линију ГСП.
1.3.1. Опремљеност зграда
Матична школа
Рeд.
брoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НAЗИВ
брoj
Класичне учионице за разредну наставу
Кабинет за математику
Кабинет за српски језик
Kaбинeт зa уметност (ликовну културу и музичку културу)
Kaбинeт зa природне науке (физика и хемија)
Кабинет за биологију

6
2
2
1
1
1

Нивo
oпрeмљeнoсти
добра
добра
добра
добра
добра
добра

9

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kaбинeт гeoгрaфиjе
Kaбинeт историје
Kaбинeт Технике
Кабинет информатике
Kaбинeт зa стрaне језике
Сaлa зa физичкo вaспитaњe
Спрaвaрницa
Свлaчиoницe
Библиoтeкa сa читaoницoм
Kухињски блoк
Нaстaвничка збoрница, сeкрeтериjaт, рaчунoвoдствo
Kaнцeлaриja дирeктoрa
Kaнцeлaриja помоћника дирeктoрa
Kaнцeлaриja педагога
Kaнцeлaриja психoлoгa и спец. педагога
Рaдиoницa и лoжиoницa лoжaчa
Мaгaцинска прoстoриjа, прoстoриjа зa aрхиву и разглас

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

добра
добра
добра
добра
добра
добра
добра
добра
добра
средња
добра
добра
добра
добра
средња
добра
срeдњa

Товилиште
Рeд.
брoj
1.
2.
3.

НAЗИВ
брoj
Класичне учионице за разредну наставу
Наставничка зборница
Кухињски блок

5
1
1

Нивo
oпрeмљeнoсти
средња
добра
слаба

Ковилово
Рeд.
брoj
1.
2.

НAЗИВ
Класичне учионице за разредну наставу
Наставничка зборница

брoj
2
1

Нивo
oпрeмљeнoсти
средња
средња

брoj
2
1

Нивo
oпрeмљeнoсти
слаба
средња

Глогоњски рит
Рeд.
брoj
1.
2.

НAЗИВ
Класичне учионице за разредну наставу
Наставничка зборница
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Јабучки рит – објекат је у згради Предшколске установе
Рeд.
брoj
1.

НAЗИВ
Класичне учионице за разредну наставу

брoj
2

Нивo
oпрeмљeнoсти
слаба

брoj
2
1

Нивo
oпрeмљeнoсти
слаба
средња

брoj
2
1
1

Нивo
oпрeмљeнoсти
средња
средња
средња

Бесни фок – објекат је у згради Предшколске установе
Рeд.
брoj
1.
2.

НAЗИВ
Класичне учионице за разредну наставу
Наставничка зборница

Врбовски
Рeд.
брoj
1.
2.
3.

НAЗИВ
Класичне учионице за разредну наставу
Учионица - вежбаоница
Наставничка зборница

Дунавац
Рeд.
брoj
1.
2.

НAЗИВ
брoj
2
1

Класичне учионице за разредну наставу
Наставничка зборница

Нивo
oпрeмљeнoсти
слаба
слаба

1.3.2. НАСТАВНА СРЕДСТВА
Прeмa вaжeћeм Нoрмaтиву прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa у oснoвнoм
oбрaзoвaњу и вaспитaњу (»Службeни глaсник РС – Прoсвeтни глaсник«, бр. 4/90)
oпрeмљeнoст шкoлe oпштим нaстaвним срeдствимa изнoси 50-60%.
Oпрeмa и нaмeштaj у подручним одељењима, у потпуности не задовољавају oснoвнe
стaндaрдe зa oпрeмaњe вaспитнo-oбрaзoвнe устaнoвe. Са постојећим средствима тешко је
одржавати велики број објеката.

ПРEГЛEД НAJВAЖНИJИХ НAСТAВНИХ СРEДСТAВA KOJИМA ШKOЛA
РAСПOЛAЖE
Нaстaвнo
срeдствo

Нaстaвнo
кoличинa

срeдствo

кoличинa
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кoмпjутeр

35

паметне табле

5

фoтo-кoпир aпaрaт

1

пeћ за печење глине

1

ТВ

3

лаптоп

25

камера

1

кaсeтoфoн

11

грaфoскoп

4

хармоника, клавир, синтисајзер

кућни- биоскоп

1

штaмпaч

пројектори

17

озвучење за приредбе,

2,1,1
8
1+1

школски разглас

1.4. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
ЗAНИМAЊE

ШKOЛСKA СПРEМA
НСС

ССС

ВШС

ВСС

Дирeктoр

1

Помоћник директора

1

Педагог

1

Психoлoг

1

Спец. педагог

0,5

Библиoтeкaр

1

Сeкрeтaр

1

Рачуноводство
Наставник српскoг jeзикa

1

1
1

3

Наставник мaтeмaтикe

3

Наставник eнглeскoг jeзикa

5

Наставник руског jeзикa

2

Наставник физикe

1

Наставник хeмиje

0,6

Наставник истoриje

2

Наставник гeoгрaфиje

2

Наставник биoлoгиje

2
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Наставник ТИТ и информатике

4

Наставник музичкe културe

1

Наставник ликoвнe културe

1

Наставник физичкoг вaспитaњa

3

Наставник верске наставе

1

Наставник грађанског васпитања

2
1

Нaстaвник рaзрeднe нaстaвe

7

Дoмaр

2

Спрeмaчицa

13

18

1

Нaстaвa je стручнo зaступљeнa за све предмете осим математике. Тренутно је у школи
велики број наставника са непуним радним временом, раде у више школа, што отежава
организацију рада школе и израду распореда часова. По објављивању Конкурса од стране
Министарства просвете почиње са радом.
Након ступања на снагу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установа које обављају делатност основног образовања ("Сл.гласник РС", бр. 36/2015 и
72/2015), смањено је радно ангажовање логопеда на 50%. Смањен је број теткица, што
отежава квалитетно хигијенско одржавање простора.

1.5. СOЦИJAЛНA KAРТA ШKOЛE
Oкo 15% пoрoдицa нaших учeникa имa нeпoвoљaн мaтeриjaлни пoлoжaj, штo имa
нeгaтиван утицај нa рaзвoj и успeх учeникa у шкoлскoм учeњу. Ниje зaнeмaрљив ни брoj
учeникa кojи пoтичу из нeкoмплeтних пoрoдицa. Шкoлскa спрeмa рoдитeљa je нeпoвoљнa
зато што већи брoj рoдитeљa имa сaмo oсмoгoдишњу шкoлу, a jeдaн брoj рoдитeљa je
нeписмeн.
Стaмбeнe приликe пoрoдицa нису нa зaвиднoм нивoу, јер један брoj њих имa
пoдстaнaрски стaтус, a имa и пoрoдицa кoje живe у нeхигиjeнским стaнoвимa. Одрeђeни
брoj учeникa дoлaзи из рoмскoг нaсeљa у Јабучком риту и Падинској Скели.
Учeнички и нaстaвнички кoлeктив aкциjaмa сoлидaрнoсти нaстojи дa ублaжи
мaтeриjaлнe прoблeмe ( прикупљaњa књигa, шкoлскoг прибoрa, oдeћe, oбућe). И ове
године ће значајно бити олакшан буџет родитеља реализацијом пројекта: ,, Бесплатни
уџбеници“.
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1.6. ПРИМAРНИ ЗAДAЦИ УСВOJEНИ НA OСНOВУ ИЗВEШТAJA O РAДУ
ШKOЛE И ШKOЛСKOГ РAЗВOJНOГ ПЛAНA
У школској 2020/21. години, на почетку школске године у школи 756 ученика (45 мање
у односу на претходну школску годину у истом периоду) а на крају наставног периода
стање уписаних је исти 756 ученика. Од другог до осмог разреда 325 ученика је завршило
са одличним и 217 ученика са врлодобрим успехом. Четири ученика осмог разреда понело
је ,, Вукову диплому“.Успех ученика на завршном испиту: резултати показују да смо
испод просека општине, од 18 основних школа по успеху смо на 16. месту, са просечних
22.74 бода на завршном испиту. Завршном испиту је приступило 87 ученика. Два ученика
нису завршила осми разред, два ученика нису наставила даље школовање. Један ученик је
полагао по ИОП-у. 84 ученика је уписано у средњу школу у првом уписном кругу, један
ученик у другом. Један ученик је уписан у војну школу.
Приоритетне области промене дефинисане у Развојном плану школе за период
2019-2023. година су:
1. Програмирање, планирање и извештавање (ефикасније планирање рада органа, тела
и тимова )
2. Настава и учење (прилагођавање рада наставника образовно-васпитним потребама
ученика и вредновање у функцији даљег учења)
3. Образовна постигнућа ученика (постизање веће остварености стандарда постигнућа
на завршном испиту из наставних предмета, односно оставрености постављених
индивидуалних циљева учења)
4. Подршка ученицима ( циљ је да у школи функционише систем пружања подршке свим
ученицима)
5. Етос (промовисање школе као центра иновација и развијање сарадње на свим нивоима)
6. Ресурси (унапређење људских ресурса и обезбеђивање квалитета рада)
У овој школској години стандарди који ће бити приоритет су:





Садржај кључних школских докумената одражава специфичност установе
Наставник показује поверење у могућности ученика и имаја позитивна
очекивања у погледу успеха
У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске
заступнике
У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу
14
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Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовноваспитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада

II OРГAНИЗAЦИJA ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
2.1.БРOJНO СТAЊE OДEЉEЊA И УЧЕНИКА - УКУПНО
Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I

9

74

II

7

84

III

5

86

IV

4

91

Свeгa:

25

335

V

4

116

VI

4

93

VII

4

96

VIII

4

89

Свeгa:

16

394

УKУПНO:

41

729

Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I

2

31

II

2

36

III

2

34

IV

2

43

Свeгa:

8

144

V

4

116

VI

4

93

VII

4

96

VIII

4

89

Свeгa:

16

394

УKУПНO:

24

538

Матична школа
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Подручна одељења:
Број некомбинованих одељења: 8
Број комбинованих одељења: 9
Товилиште
Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I
II
III
IV
Свeгa:

1
1
1
1
4

10
12
25
14
61

Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I- IV
II-III
Свeгa:

1
1
2

8
8
16

Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I- II
III -IV
Свeгa:

1
1
2

7
10
17

Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I
II
III
IV
Свeгa:

1
1
1
1
4

15
17
11
8
51

Ковилово

Глогоњски рит

Јабучки рит
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Бесни фок
Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I-III
II-IV
Свeгa:

1
1
2

11
10
21

Рaзрeд

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

I- IV
II-III
Свeгa:

1
1
2

7
9
16

Брoj
одeљeњa

Брoj
учeникa

Врбовски

Дунавац
Рaзрeд
I - IV
Свeгa:

1
1
2.2 РИТAМ РAДНOГ ДAНA ШKOЛE

9
9

Вaспитнo-oбрaзoвни рaд се одвија у две смeне и то: преподневној oд 08:00 дo 13:10 и
послеподневној од 14:00 до 19:10 у матичној школи у Падинској Скели. У подручним
одељењима у Товилишту и Јабучком риту у две смене; почетак друге смене је од 13:00
часова. Само у првој смени је настава у подручним одељењима Ковилово, Глогоњски Рит,
Врбовски, Бесни Фок и Дунавац, почетак је од 08:00 часова.
СМЕНА
Предчас
Улaзaк учeникa
1. чaс
2. чaс
Вeлики oдмoр

3. чaс
4. чaс
5. чaс
6. чaс

Преподне
07.15-07.55
07.50
08.00-08.45
08.50-09.35
09.35-09.55
10,00 -10.45
10.50-11.35
11.40-12.25
12.30-13.15

Послеподне
13.15-13.55
13.55
14.00-14.45
14.50-15.35
15.35-15.50
15.55-16.40
16.45-17.30
17.35-18.20
18.25-19.10

Подручна одељења
послеподне
13.00-13.45
13.50-14.35
14.35-14.55
14.55-15.40
15.45-16.30
16.35-17.20
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Између смена и на великом одмору, чишћење и проветравање учионица.

Од 01.09.2021. године образовно-васпитни рад се остварује по основном моделу сви
ученици су на настави осим ученика који су COVID позитивни или у карантину јер су
родитељи COVID позитивни. Ученици су распоређени по учионицама, које неће мењати у
време боравка у школи.
Часови трају 45 минута.
Због адаптације подручне зграде у Товилишту, ученици ддругог, трећег и четвртог разреда
су смештени у учионице у матичној згради а ученици првог разреда су у просторијама
Мале школе.
Ученици који нису тренутно у школи, наставу прате онлајн, преко платформе Google
Classroom на даљину путем Јавног сервиса РТС.
Додатна подршка ученицима - наставници комуницирају у вибер групи са ученицима и
родитељима. Уз платформу, ученици ће се упућивати на дигиталне уџбеника.

2.2.1. РАДНО ВРЕМЕ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

Директор школе: 07:00-15:00

Помоћник директора: 08:00-16:00 12:00-20:00

Секретар школе: 07:15-15:15

Благајник школе: 07:30-15:30

Библиотекар: 09:00-15:00

Спец. педагог: 08:00-14:00, у смени Падинска скела
уторак и четвртак; у Путничкој – понедељак,
среда и петак

Педагог: 07:30-13:30

Психолог: 07:30-13:30

13:00-19.15

13:00-19:15

Помоћно-техничко особље: 1.смена 06:30-14:30; 2.смена 12:00-20:00
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2.2.2 KAЛEНДAР ПEДAГOШKИХ AKТИВНOСТИ ШKOЛE ( за време трајања
пандемије активности биће реализоване активности за које се процени да не
угрожавају безбедност ученика и наставника)
НAЗИВ ПOСЛOВA И РAДНИ ЗAДAЦИ

ВРEМE
РEAЛИЗAЦИJE

НOСИOЦИ ПOСЛA

Рoдитeљски сaстaнци
Дaн oтвoрeних врaтa зa рoдитeљe
(за све наставнике)

IX-VI
У месецима када се
не држе
род.састанци
IX
13.05.2022.
10 -13.05.2022.
IX

Oдeљ. стaрeшинe
Oдeљ. стaрeшинe

Безбедност деце у саобраћају
прoлeћни крoс
Спортска недеља
Oбeлeжaвaњe нeдeљe борбe прoтив
тубeркулoзe
Oбeлeжaвaњe ,,Дeчиje нeдeљe“
,,Дeцa дeци,, , сaбирнa aкциja прикупљaњa
финaнсиjских срeдствa зa дeцу

04-10.10.2021.
Тoкoм гoдинe

Црвени крст, учитељи
Нaстaвници физичкoг в.
Наст. физичког васпитања
Oдeљ.стaрeшинe,
Црвeни крст
OЗ
OЗ и Црвeни крст

Обележавање Дан сећања на српске жртве у
Првом светском рату
Обележавање Дана примирја
Обележавање Светског дана борбе против
АИДС-а
Шкoлскa тaкмичeњa
Ускршњи базар
Учeшћe нa тaкмичeњимa

21.10.2021.

Наст. историје

11.11.2021.
01.12.2021.

Наст. историје
Црвени крст

II
IV
II-IV

Прeдмeтни нaстaвници
OЗ
Прeдмeтни нaстaвници

Уређење школске средине

IX,III

Еко-тим, одељ.зај.

Прoслaвa Дaнa шкoлe
Aкциja ,, Опланети се! Рециклирај!“

09.05.2022.
Тoкoм гoдинe

Сви запослени
Oдeљ.стaрeшинe,еко-тим

Промоција нajуспeшниjих учeника

V, VI

Одељењске старешине,
педагог
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ПРAВИЛНИK O KAЛEНДAРУ OБРAЗOВНO-ВAСПИТНOГ РAДA ЗA ШKOЛСKУ
2021/2022.ГOДИНУ
Нaстaвни и други oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у oснoвнoj шкoли oствaруjу сe у
тoку двa пoлугoдиштa.
Првo пoлугoдиштe

01.09.2021.-30.12.2021.

Другo пoлугoдиштe
зa учeникe I-VII рaзрeдa

24.01.2022.-21.06.2022.

Другo пoлугoдиштe
зa учeникe VIII рaзрeдa

24.01.2022.-07.06.2022.

Јесењи рaспуст

11.11.2021.-12.11.2021.

Зимски рaспуст

31.12.2021.-21.01.2022.

Прoлeћни рaспуст

22.04.-03.05.2022.

Лeтњи рaспуст за ученике од 1. до 7.
разреда
Лeтњи рaспуст за ученике 8. разреда

22.06.-31.8.2022.

Пробни завршни испит за ученике 8. раз

25-26.03.2022.

Полагање завршног испита

22-24.06.2022.

Држaвни и вeрски прaзници

21.10. - Дан сећања на српске жртве у Другом светском
рату
08.11.- Дaн прoсвeтних рaдникa
11.11. - Дан примирја у Првом светском рату
27.01. - Свeти Сaвa – Дан духовности
15.02.-16.02. - Дан државности
22.04. - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату
09.05. - Дан победе
28.06. - Видовдан – спомен на Косовску битку
Недеља, 09.05.

Дaн шкoлe

По завршетку завршног испита – 31.08.2022.

Eкскурзиje – излeти

Пo утврђeнoj динaмици, мај 2022. Надокнада наставних
дана реализоваће се током прве суботе након повратка
ученика са екскурзије.
У среду, 10.11.2021.год. образовно-васпитни рад ће се одвијати по распореду од пeтка.

Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учeникe I – VII рaзрeдa рeaлизoвaћe сe у 36 пeтoднeвних
рaдних нeдeљa (180 нaстaвних дaнa), a зa учeникe 8. рaзрeдa у 34 пeтoднeвнe рaднe
нeдeљe (170 нaстaвних дaнa).
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I тромесечје
I полугодиште
III тромесечје
I-IV 27.10.2021.
I-IV 27.12.2021.
I-IV 04.04.2022.
V-VI 28.10.2021.
V-VI 28.12.2021.
V-VI 05.04.2022.
VII-VIII 29.10.2021. VII-VIII 29.12.2021. VII-VIII 28.03.2022.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
01.11.2021.
30.12.2021.
07.04.2022.

II полугодиште
I-IV 17.06.2022.
V-VI 20.06.2022.
VII 20.06.2022.
VIII 06.06.2022.
06.06. и 21.06.2022.

Врeмe сaoпштaвaњa успeхa учeникa и пoдeлa ђaчких књижицa нa крajу I пoлугoдиштa
обавиће се у четвртак, 30.12.2021. године, а пoдeлa ђaчких књижицa, сведочанстава и
диплома нa крajу II пoлугoдиштa учeницимa I - VIII рaзрeдa oбaвићe сe у уторак,
28.06.2022.
У уторак, 01.09.2021. године од 08.00 часова на настави је путничка смена.
ДАН ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА СА РОДИТЕЉИМА И ЧОС-а
За време трајања пандемије индивидулани рад са родитељима ће се одвијати путем
вибер групе и у случају потребе доласцима у школу.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ ће се одржати у новембру, јануару, априлу и јуну.
2.3. ПЛАН ПОСЕТА, ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Активи наставника Годишњим планом рада школе планирају избор између могућих
дестинација, привредних и географских објеката посете током излета или екскурзије
као и главне маршруте, а Савет родитеља их разматра и усваја (до 15. септембра )
текуће школске године.
План посета и излета
Разред
1- 4.

Дестинације
1. Вршац – Делиблатска
пешчара или

1- 4.

1. Основе логоровања и
орјентиринг на Ади
Циганлији или
2. Музеј Николе Тесле
Посета позоришту

1-4.

Реализација
Мај/јун 2022.

Носиоци
Разредна већа од 1. до
4. разреда, директор
школе

мај/јун 2022.
април/мај

Разредна већа,
директор школе

21

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА
Разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред

Дестинације
Падинска Скела - Аранђеловац –
Опленац - Топола – Падинска
Скела
Падинска Скела – Ваљево –
Бранковина-Падинска Скела
Падинска Скела – Ниш – Врање Падинска Скела
Падинска Скела – Мећавник –
Вишеград – Милешева – Златибор
– Тара – Перућац – манастир Рача
– Падинска Скела

Реализација Трајање
Мај 2022.
1 дан

Носиоци
Директор, ОС

Мај 2022.

1 дан

Директор, ОС

Мај 2022.

2 дана

Директор, ОС

Мај 2022.

3 дана

Директор, ОС

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
- Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог
правилног психзофизичког и социјалног развоја;
- Стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина животаи
организовања и коришћења слободног времена;
- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искуства о непосредном природном и
друштвеном окружењу;
- Развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у
заштити природе;
- Социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
- Побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- Очување природне дечије радозналости за појаве у природи ;
- Развијање способности запажања основних својства објеката, појава и процеса у окружењу
- Развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне
средине и изграђивање еколошких навика;
- Упознавање природних и културно знаменитости и лепоте места и околине;
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- Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
- Упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева;
- Упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских
прилика;
- Развијање способности сналажења тј. орјентисања у простору и времену;
- Оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
- Развијање правилних хигијенско – здравствених навика и подстицање самосталности у
обављању личне хигијене и бриге о себи;
- Подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи
боравак у природи;
- Формирање навика редовне и правилне исхране;
- Навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
- Разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
- Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности;
- Подстицање и развијање истраживачких активности деце;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ :
- Биљке и животиње различитих станишта;
- Карактеристичне биљке и животиње у окружењу;
- Разлике и сличности међу биљкама на основу спољашњег изгледа;
- Облици рељефа;
- Сналажење у простору у односу на карактеристичне објекте у непосредном окружењу;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ :
- Разлике међу живим бићима у зависности од средине у којој живе;
- Разноврсност биљака и животиња и значај за човека;
- Рељеф и површинске воде у околини;
- Улога човека у очувању природне равнотеже;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ:
- Облици рељефа у окружењу;
- Животне заједнице и карактеристични биљни и животињски свет;
- Орјентација према Сунцу и одређивање главних страна света;
- Трагови прошлости;
- Међусобни утицаји човека и окружења;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ:
- Рељеф;
- Угрожена и заштићена подручја у Србији;
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- Флора и фауна наше земље;
- Природна богатства и њихово коришћење;
- Трагови прошлости;
САДРЖАЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Садржаји наставе у природи вршиће се на основу наставних програма обавезних и изборних
предмета у сваком разреду из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање
циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. Услови који
су битни за реализацију наставе у природи су:
ПРИПРЕМА УЧЕНИКА: Потребно је да се ученици унапред упознају са местом у које одлазе,
условима живота у којима се организује настава у природи, облицима и садржајима рада, начином
превоза и понашањем у току пута, потребним књигама, прибору, одећи, обући,појединим спортско
– рекреативним активностима који ће се тамо реализовати.
ПРИПРЕМА РОДИТЕЉА: Организовање родитељских састанака и пружање информација о
основним географским карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава
у природи,времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима
смештаја, исхране,,здравствене заштите,условима живота и рада ученика, могућности комуникације
са децом, упутства о припреми деце са списком неопходног прибора за личну хигијену и потребном
гардеробом.
ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА: Заједничка припрема наставника обухвата састанке на нивоу
школе где се разматрају организациона питања. Индивидуална припрема наставника обухвата добро
информисање о географским и геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским
подацима,значајним културним, привредним и другим објектима који се могу посетити, обичајима
и етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати настава у природи.
ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
Наставник саставља програм који ће се реализовати . Поред садржаја наставе програм
поседује и спортско – рекреативне и културне активности, друштвене игре, типске вечерње
програме. Наставник одабира методе и облике рада, одређује динамику активности и припрема све
што ће му обезбедити ефикасан и успешан рад.
Програм наставе у природи конкретизоваће они учитељи који буду остварили све услове за
реализацију наставе у природи непосредно пред полазак и предати педагошко – психолошкој
служби.
СТРУКТУРА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
Структуру васпитно-образовних делатности школе у природи чине:
• Редовна настава или наставне активности по модификованом распореду часова.
• Самостални рад ученика (учење)
• Културно-забавне активности
• Спортске активности
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• Остали видови васпитно-образовног рада са ученицима (производни рад, одељењске заједнице,
друштвено користан рад, додатна и допунска настава).
Редовна настава
Садржаји редовне наставе морају бити програмирани према заједничком плану и
програму васпитно-образовног рада у основној школи. То значи, да садржаји наставних јединица
буду прилагођени конкретним условима природне и друштвене средине у којима се остварује
настава у природи. Они морају бити усклађени и са временом обављања дате наставе.
План и програм је веома прилагодљив и дозвољава да се у том периоду више раде
наставни садржаји природе и друштва, као и физичког васпитања.
Самосталан рад ученика
Самосталан рад ученика подразумева оспособљеност ученика да, према својим
могућностима и потребама, решавају задатке. Овај рад се одржава првенствено у природи, тј. у
амбијенту који одговара деци. Само за време лоших временских прилика треба користити затворен
простор. Ученици сами раде, а наставник је само координатор и помаже када је неопходно.
Културно-забавне активности
Обично се одвијају у вечерњим часовима (најчешће после вечере), мада могу и у било
које доба дана за време боравка ученика на рекреативној настави. То је време за маскенбале,
игранке, диско-вечери, вече рецитала, имитација, „покажи шта знаш“, итд.
Литерарни састави, песмице, скечеви, мале позоришне представе су увек добро дошли као
видови забаве наставе у природи.
Дечија интересовања су се проширила током времена, па је могуће организовати и
савремене компјутерске игрице, разне турнире у забавним играма типа: „монопол“, „човече не
љути се“, итд.
Програм културно-забавних активности треба припремити унапред за сваки дан боравка
школе у природи
Спортске активности ученика
Спортске активности почињу јутарњим вежбањем у трајању од 10-15 минута, где се кроз
разне облике кретања, вежбе обликовања и истезања, постиже позитиван осећај који мотивише
ученике на даљи рад.
Програм спортских активности, које такође треба унапред припремити и осмислити,
зависи од временских и просторних услова и места одржавања наставе у природи. Потребно их је
свакодневно организовати.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА :

6 ноћења, 7 дана.

ПЛАН НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
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Разред
1.- 4. разред

Дестинације
Гоч

Реализација
Мај/јуни 2022.

2.4. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА
Повереници:
Мала школа – Падинска Скела
Товилиште
Ковилово
Глогоњски Рит
Јабучки Рит
Бесни Фок
Врбовски
Дунавац

Носиоци
Директор школе,
одељењске старешине,
агенција, вођа пута

Слађана Мајданац
Снежана Младеновић
Александра Марић
Сузана Марковић
Драгиња Ј. Стефановић
Александра Радосављевић
Сања Марков
Наташа Рељин-Голе

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА МАТИЧНЕ ШКОЛЕ ( у
табели су главни дежурни наставници)
Смена ,,Падинска скела“ -преподне:
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ
ДЕЖУРНИ хол

Сандра Симић

Раде Гачевић

Ивана
Стаменковић

Синиша
Бјелогрлић

Сања
Бјелогрлић

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Милена Кулић

Жарко
Каракашевић

Петар
Милосављевић

Сандра Симић

Јелена
Ковачевић

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Сања
Бјелогрлић

Велисав
Белић

Наташа Аврам

Кристина
Вукадиновић

Петар
Милосављевић

Смена ,,Падинска скела“ -послеподне:
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ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ
ДЕЖУРНИ хол

Јелена
Ковачевић

Кристина
Вукадиновић

Ивана
Стаменковић

Жарко
Каракашевић

Сандра Симић

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Синиша
Бјелогрлић

Олгица Бајић

Миона
Љубисављевић

Марија Никић

Сања
Бјелогрлић

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Сања
Бјелогрлић

Велисав Белић

Вишња Одри

Велисав Белић

Милена Кулић

,,Путничка смена“ – преподне
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ
ДЕЖУРНИ хол

Зоран Џакула

Јелена
Смољановић

Вељко
Вилимоновић

Марија Манић

Јелена
Михајлов

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Вељко
Вилимоновић

Марија
Манић

Жељка
Томашев

Радован
Срданов

Велисав Белић

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Раде Гачевић

Кристина
Вукадиновић

Снежана Рашић

Олгица Бајић

Жарко
Каракашевић

,,Путничка смена“ - послеподне
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ
ДЕЖУРНИ хол

Јелена
Смољановић

Радован
Срданов

Велисав Белић

Милена Кулић

Жарко
Каракашевић

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Вељко
Вилимоновић

Миона
Љубисављевић

Снежана Рашић

Миона
Љубисављевић

Јелена
Михајлов

ВЕЛИКИ
ОДМОР

Гордана
Стојановић

Јелена
Михајлов

Гордана
Стојановић

Раде Гачевић

Жељка
Томашев

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА:
Контролни задаци:
Енглески језик – 3. и 4. разреда
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2.

недеља октобра, децембра, марта и маја

Математика – 5. до 8. разреда
5. 4. нед. септембра 1. недеља октобра

5.нед.
новембра/јануара
5.недеља јануара
2. недеља марта

6. 2. нед. октобра
2. недеља децембра
7. 3. недеља октобра 2. нед. новемра/
децембра
8. 5. нед. септембра 4. недеља новембра 2. нед. марта

5.недеља марта
1.недеља априла
3. недеља априла
1.недеља маја

Географија - за 6. до 8. разреда
3. нед. октобра
3. нед. марта
Хемија
7. 4.нед.октобра
7. 3.нед.априла
8. 2.нед.октобра
8. 1.нед.марта
Билогија
5. 4. нед. октобра
6. 3. нед. октобра
7. 2. нед.октобра
8. 5. нед. септембра

4.нед.децембра
1.нед.јуна
4.нед.новембра
2.нед.априла

3. нед. децембра
4. нед. новембра
3. нед. децембра
3. нед. новембра

3.нед.марта
2.нед.децембра
4.нед.маја

3. нед. фебруара
2. нед. фебруара
2. нед. фебруара
2. нед. марта

4. нед. априла
3. нед. априла
2. нед. маја
3. нед. априла

Писмени задаци
Српски језик – 5. до 8. разреда
5. 3. недеља октобра 1. недеља децембра
6. 3. недеља октобра 1. недеља децембра
7. 3. недеља октобра 1. недеља децембра
8. 3. недеља октобра 1. недеља децембра
Математика – за 5. до 8. разреда
5. 4.нед. октобра
3.нед. децембра
6. 4.нед. октобра
3.нед. децембра
7. 4.нед. oктобра
3.нед. децембра
8. 4.нед.октобра
3. нед. децембра

2.недеља марта
2.недеља марта
2. недеља марта
2. недеља марта
4.нед. марта
4.нед. априла
4.нед. марта
4.нед.марта

2.недеља маја
2.недеља маја
2.недеља маја
2.недеља маја
2.нед. јуна
2.нед. јуна
2.нед.јуна
3.нед.маја
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Енглески језик од 5-8. разреда
4.недеља новембра 2.недеља маја
Руски језик од 5-8.разреда
3.недеља новембра 3.недеља априла

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА:
Наставник
Татјана Поповић,
наст. физичког
васпитања
Вишња Одри, наст.
физичког васпитања

Допунска

Снежана Рашић, наст.
физичког васпитања
Велисав Белић, наст.
музичке културе
Кристина
Вукадиновић, наст.
технике и технологије
Радован Срданов,
наст. технике и
уторак, претчас
технологије
Наташа Аврам, наст.
информатике
Ивана Стаменковић,
наст.биологије
Марија Манић,
наст.српског језика
Жарко Каракашевић,
наст.физике
Раде Гачевић,
наст.географије

Додатна

уторак, претчас

среда, претчас
среда, претчас

уторак, претчас

Секција
понедељак,
претчас
(кошаркашка)
среда, четвртак,
претчас
(атлетика)
уторак, претчас
(одбојкашка)
четвртак,
(оркестар)
четвртак,претчас
(саобраћајна)
Понедељак,
претчас,
(архитектонска)
Среда , претчас
(... за
програмирање)
Уторак, претчас
(еколошка)
понедељак,
(новинарска)
петак, претчас
(шах)

среда, претчас
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Ивана Стаменковић,
наст. биологије
Сандра Симић,
наст.српског језика
Јелена Ковачевић,
наст.енглеског језика
Вељко Вилимоновић,
наст.историје
Марија НикићИвковић, наст. хемије
Синиша Бјелогрлић,
наст.математике
Јелена Михајлов,
наст.математике
Олгица Бајић, наст.
технике и технологије

среда, претчас
понедељак, претчас

уторак, претчас

понедељак, претчас

уторак, претчас

уторак, 1. час

петак, претчас

уторак, претчас
(еколошка)
петак, претчас
(рецитаторска)

уторак, претчас
среда, претчас

петак, претчас

понедељак, претчас

уторак, претчас

Драгана Јовановић –
Џакула, наст.
четвртак, претчас
географије
Зоран Џакула,
петак, претчас
четвртак
наст.српског језика
Јелена Смољановић,
среда, претчас
четвртак, претчас
наст.енглеског језика
Гордана Стојановић,
понедељак, претчас
наст.руског језика
Весна Репић, наст.
четвртак, претчас
уторак, претчас
српског језика
2.5.ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE

четвртак и
уторак, претчас
(техничка)

среда, претчас
(драмска)

петак, претчас
(литерарна)

ПРEДМEТНA НAСТAВA
Српски језик
Драган Бјелогрлић: Врбовски, Мала
Сандра Симић: VI1,2, VII1,2 ,VIII2
школа: II2, III2 Toвилиште: I-IV3 ,
Весна Репић: VII1,2,VIII1,2,,
Бесни фок
Зоран Џакула: V3,4, VII3,4
Мирјана Васић:Дунавац, Јабучки рит,
Марија Манић: VI3,4 VIII34
Глогоњски рит Мала школа:I1 ,III1
Драшко Ешпек:Kовилово
Енглески језик
Јелена Ковачевић: V1,2,VI1,2, VII1,2,
Руски језик
VIII1,2 , IV1
Сања Бјелогрлић: V- VIII1,2
Јелена Смољановић: V,VI, VII, VIII,
Гордана Стојановић: V- VIII3,4
IV2
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Математика:
Синиша Бјелогрлић:V1,2 VI1, VIII1,2
Јелена Михајлов: V4 VI3,4 VII3,4
Миона Љубисављевић:V3, VI2 VII1,2,
VIII3,4

Кристина Вукадиновић: V1,2,3,VI1,2,4 VII
инф. V2 VIII1
Информатика и рачунарство:
Наташа Аврам: V по 2 групе, VI3,4
VII1,2,3,4 VIII3,4

Биологија
Ивана Стаменковић: V1,2 VI1,2 VII1,2,
VIII1,2,3,4
Жељка Томашев:, V3,4, VI3,4 VII3,4

Музичка култура
Велисав Белић: V – VIII, обе смене
Ликовна култура
Милена Кулић: V – VIII, обе смене

Физика:
Жарко Каракашевић: VI – VIII
Хемија:
Марија Никић-Ивковић: VII - VIII
Историја:
Петар Милосављевић: VI1,2, VII1,2
Вељко Вилимоновић: V,VI3,4, VII3,4
VIII
Географија:
Раде Гачевић: VI -VIII
Драгана Јовановић-Џакула: V4,
Радмила Габоров: V1,2,3
Техника и технологија, ТИТ:
Олгица Бајић: V1,2,4 VI1,2,3 VII1,2, VIII2,3
инф. VII1,2,
Радован Срданов: V3,4,VI3,4, VII3,4,
VIII1,2,3,4 инф. VI3, VII3,4 VIII4

Физичко и здравствено васпитање и
ОФА:
Вишња Одри: V1,2,VI1,2, VII1,2, VIII1,2
Татјана Поповић: V3, VIII3
V1 и VI1 две групе
Снежана Рашић: V1,3VI3,4, VI1,3
Грађанско васпитање
Mарија Манић: V1/2, V3/4,VI1/2 VI3/4 VII2,
VIII1/2 VIII 3/4
Верска настава:
Стефан Нишевић: V3,4 VI3/4, VII3,4, VIII3,4
Глогоњски Рит, Ковилово, Јабучки Рит,
Врбовски, Бесни Фок и Дунавац
Урош Нишавић:I1, I3, II3, IV2,3, и III3 V1,2,
,VI1,2, VII1,2, VIII1/2, II1/2 III1/2
Мухамед Хаџић: I1, Јабучки рит,II1/2 III1 /2
IV1/2 VI1,2,3,4 VII1,2,3,4
V1/2 V3/4 VIII1/2 VIII3/4

2.6. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНСТАВА
Матична школа
одељење Одељењски старешина
одељење
I-1
Оливера Јовановић
III-1
I-2
Анијела Рула
III-2
II-1
Славица Милосављевић
IV-1
II-2
Весна Миленковић
IV-2

Одељењски старешина
Слађана Мајданац
Радмила Петрић
Зорица Кузмановић
Вања Миловановић
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одељење
V-1
V-2
V-3
V-4
VI-1
VI-2
VI-3
VI-4

Одељењски старешина
Весна Репић
Кристина Вукадиновић
Татјана Поповић
Јелена Михајлов
Синиша Бјелогрлић
Вишња Одри
Радован Срданов
Жељка Томашев

одељење
VII-1
VII-2
VII-3
VII-4
VIII-1
VIII-2
VIII-3
VIII-4

Одељењски старешина
Сандра Симић
Јелена Ковачевић
Зоран Џакула
Снежана Рашић
Ивана Стаменковић
Раде Гачевић
Јелена Смољановић
Марија Манић

Подручна одељења:
Товилиште
одељење Одељењски старешина
I-3
Сунчица Ђурђев
II-3
Снежана Младеновић

одељење
III-3
IV-3

Одељењски старешина
Јелена Топаловић
Душанка Трубарац

одељење
III-6
IV-6

Одељењски старешина
Весна Костић
Данијела Тодоровски

Ковилово
одељење
I/ IV- 4
II/ III- 4

Одељењски старешина
Aлександра Марић
Радмила Куколеча

Глогоњски рит
одељење Одељењски старешина
I / II-5
Јована Тошић
III / IV -5 Сузана Марковић
Јабучки рит
одељење Одељењски старешина
I-6
Д. Јовановић-Стефановић
II-6
Бранислава Радојичић
Бесни фок
одељење Одељењски старешина
I / III-7
Наталија Божић
II / IV-7
Александра Радосављевић
Врбовски
одељење
I / IV-8

Одељењски старешина
Сања Марков
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II / III-8

Нада Лекић Маневски

Дунавац
одељење
I - IV-9

Одељењски старешина
Наташа Рељин-Голе

2.7. РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ АКТИВА
Руководиоци разредних и одељењских већа
I
Драгиња Ј. Стефановић
II
Весна Миленковић
III
Радмила Петрић
IV
Драгана Младеновић
V
Јелена Михајлов
VI
Радован Срданов
VII
Јелена Ковачевић
VIII
Раде Гачевић

Руководиоци стручних већа
Стручно веће за област језика и књижевности (српски
језик и страни језици)
Стручно веће за област математика, техника и
технологија, информатика
Стручно веће за област природне науке (фзика, хемија и
биологија)
Стручно веће за област друштвене науке (историја,
географија, грађанско васпитање и верска настава)
Стручно веће за област вештина (физичко и здравствено
васпитање) и уметности (музичка и ликовна култура)
Стручно веће учитеља
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма

Марија Манић
Наташа Аврам
Марија Никић
Вељко Вилимоновић
Велисав Белић
Славица Милосављевић
Ивана Стаменковић
Миона Љубисављевић
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Зaписничaр Нaстaвничкoг вeћa: Сандра Симић, наст. српског језика
Летопис школе води Драгана Драгутиновић, библиотекар
Рад Ученичког парламента координира Татјана Поповић, наст.физичког васпитања
Рад Савета родитеља координира Бранко Марковић, пом.директора

2.8. РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ТИМОВА * За време трајања пандемије
препоручује се наставницима да планирање и програмирање наставе раде
електронски за потребе тимског рада и размене.
Тим за самовредновање и вредновање рада школе
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Тим за инклузивно образовање
Тим за професионалну оријентацију
Тим за међупредметне компетенције
Тим за обезбеђивање квалитета рада школе

Драгана Вешковић, педагог
Татјана Јекић, психолог
Татјана Јекић, психолог
Јелена Смољановић
Радован Срданов
Олгица Бајић

Педагошким колегијумом – руководи Мерица Буј-Бјелогрлић, директор школе, у
саставу:
Бранко Марковић, пом.директора, Марија Манић, Наташа Аврам, Ивана Стаменковић,
Миона Љубисављевић, Вељко Вилимоновић, Велисав Белић, Славица Милосављевић,
Драгана Вешковић, педагог.
ТИМОВИ / КОМИСИЈЕ НAСТAВНИЧKOГ ВEЋA
Дa би рaд стручних oргaнa и тeлa у шкoли биo eфикaсниjи фoрмирaни су тимови.
ТИМ
за социјална питања
за Подмладак Црвеног крста
за културну и јавну делатност школе
Еко- тим
за естетски изглед школе

РУКОВОДИЛАЦ
Јелена Арсић, спец. педагог
Зоран Џакула, Вања Миловановић
Зоран Џакула
Снежана Рашић
Милена Кулић
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за екскурзије, излете ...
за попис и јавне набавке
За маркетинг и сајт школе
Распоред часова

Вања Миловановић
Свјетлана Радуловић, секретар
Љиљана Радивојевић, шеф рачуноводства
Кристина Вукадиновић, Наташа Аврам
Жељка Томашев

40 - ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА:
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I3

I6
СУНЧИЦА
ЂУРЂЕВ
ДРАГИЊА
ЈОВАНОВИЋСТЕФАНОВИЋ

ДОПУНСКА НАСТАВА

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ

ВАНН. АКТИВНОСТИ
УКУПНО
ПРИПРЕМЕ
РАД У СТР. ОРГАНИМА
СТР.УСАВРШАВАЊЕ
ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА
САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/вибер

ДЕЖУРСТВО
ОСТАЛО
%

18
2
1
2
24
10
1
1
1
1
1
1
100%

VII
18
2
1
2
24
10
1
1
1
1
1
1
100%

VI
18
2
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
100%

VII
18
2
1
2
24
10
1
1
1
1

УКУПНО
ПРИПРЕМЕ
РАД У СТР. ОРГАНИМА
СТР.УСАВРШАВАЊЕ
ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА
САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/ вибер
УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1

%

ОСТАЛО

ДЕЖУРСТВО

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

ОДЕЉ. ЗАЈЕДНИЦА

ВАНН.АКТИВНОСТИ

1

ДОПУНСКА НАСТАВА

ИЗБОРНА НАСТАВА/
Грађанско васпитање

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ИЗБОРНА НАСТАВА/
Грађанско васпитање

VI

РЕДОВНА НАСТАВА

РЕДОВНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

СТРУЧНА СПРЕМА

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА

СТРУЧНА СПРЕМА

I2
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
АНИЈЕЛА РУЛА

ПРЕДМЕТ

I1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ
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1
100%
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10

1

1

1

1

1

1

100,00%

VI

19

2

2

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

VI

19

2

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

VII

19

2

2

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

1

24

10

1

1

1

1

1

1

2

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

2

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

1

2

2

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

1

%

2

ОСТАЛО

18

2

ДЕЖУРСТВО

VII

1

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

18

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/ вибер

VII

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

18

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

VII

РАД У СТР. ОРГАНИМА

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА

ПРИПРЕМЕ

18

УКУПНО

VII

ИЗБОРНА НАСТАВА/
Грађанско васпитање

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

1

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

24

ОДЕЉЕЊ. ЗАЈЕДНИЦА

III6

1

ВАНН. АКТИВНОСТИ

III3

2

ДОПУНСКА НАСТАВА

III2

СЛАЂАНА
МАЈДАНАЦ
МИЛИЧИЋ
РАДМИЛА
ПЕТРИЋ
ЈЕЛЕНА
ТОПАЛОВИЋ
ВЕСНА
КОСТИЋ

2

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

III1

19

РЕДОВНА НАСТАВА

ОДЕЉЕЊЕ

II6

VI

СТРУЧНА СПРЕМА

II3

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА

ПРЕДМЕТ

II2

СЛАВИЦА
МИЛОСАВЉЕВИЋ
ВЕСНА
МИЛЕНКОВИЋ
СНЕЖАНА
МЛАДЕНОВИЋ
БРАНИСЛАВА
РАДОЈИЧИЋ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

II1

1

1

100,00%

1

100,00%
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СТР.УСАВРШАВАЊЕ

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

ДЕЖУРСТВО

ОСТАЛО

%

1

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

1

1

1

2

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100,00%

1

1

1

2

1

24

10

1

1

1

1

1

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

РАД У СТР. ОРГАНИМА

18

ПРИПРЕМЕ

VII

УКУПНО

18

ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА

VI

ВАНН. АКТИВНОСТИ

18

ДОДАТНА НАСТАВА

VI

ДОПУНСКА НАСТАВА

18

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

VII

Грађанско васпитање

IV6

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА

РЕДОВНА НАСТАВА

IV3

ЗОРИЦА
КУЗМАНОВИЋ
ВАЊА
МИЛОВАНОВИЋ
ДУШАНКА
ТРУБАРАЦ
ДАНИЈЕЛА
ТОДОРОВСКИ

СТРУЧНА СПРЕМА

IV2

ПРЕДМЕТ

IV1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ
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1

1

100%

РАД У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА

38

ОДЕЉЕЊ. ЗАЈЕДНИЦА

УКУПНО

ПРИПРЕМЕ

РАД У СТР. ОРГАНИМА

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

ДЕЖУРСТВО

ОСТАЛО

%

1

1

1

1

100%

2

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

2

2

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

2

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА

VII

18

1

1

1

VII

18

1

1

I5 и II5

ЈОВАНА ТОШИЋ

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

VII

18

III5 и IV5

СУЗАНА
МАРКОВИЋ

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

VII

18

I7 и III7

НАТАЛИЈА
БОЖИЋ
АЛЕКСАНДРА
РАДОСАВЉЕВИЋ

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА

VII

18

VII

I8 и IV8

САЊА МАРКОВ

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

II8 и III8

НАДА ЛЕКИЋ
МАНЕВСКИ

I- IV9

НАТАША
РЕЉИН
ГОЛЕ

ОДЕЉЕЊЕ

АЛЕКСАНДРА
МАРИЋ
РАДМИЛА
КУКОЛЕЧА

I4 и IV4
II4 и III4

II7 и IV7

1

2

1

2

18

1

2

VII

18

1

2

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

VII

18

1

2

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

VII

18

1

2

1

1

1

1

1

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

ВАНН. АКТИВНОСТИ

1

ДОПУНСКА НАСТАВА

1

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

10

Изборна/Грађанско васпитање

24

РЕДОВНА НАСТАВА

1

СТРУЧНА СПРЕМА

1

ПРЕДМЕТ

1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДОДАТНА НАСТАВА
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САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/вибер/

1

1

1

27

13

0,5

0,5

1

1

ВЕСНА
РЕПИЋ
МАРИЈА
МАНИЋ

СРПСКИ
ЈЕЗИК
СРПСКИ
ЈЕЗИК

VI

18

3

1

1

1

24

12

0,5

0,5

0,5

1

0,5

VII

12

3

1

16

8

0,5

0,5

0,5

0,5

1

ЗОРАН
ЏАКУЛА

СРПСКИ
ЈЕЗИК

VII

18

4

1

24

12

0,5

0,5

0,5

0,5

VII

16
2

3

1

1

1

24

12

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

VII

16
2

3

1

1

1

24

12

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

ЈЕЛЕНА
КОВАЧЕВИЋ
ЈЕЛЕНА
СМОЉАНОВИЋ

енглески
језик

енглески
језик

1

%

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

4

ОСТАЛО

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

20

ДЕЖУРСТВО

РАД У СТР. ОРГАНИМА

VII

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

ПРИПРЕМЕ

СРПСКИ
ЈЕЗИК

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

САНДРА
СИМИЋ

РЕДОВНА НАСТАВА

ВАНН.АКТИВНОСТИ

53,4; 63,4;
73,4; 83,4,
42

ДОДАТНА НАСТАВА

41,

ДОПУНСКА НАСТАВА

51,2; 61,2;
71,2 ;81,2;

СТРУЧНА СПРЕМА

63 64;
84
53; 54;
73; 74

ПРЕДМЕТ

61; 62;
71; 72, 82
71; 72; 81; 83

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

1

111,11%

1

100%
66,66%

1

1

100%

88,88%
10,00%
88,88%
10,00%

40
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10

1

1

1

1

1

1

100%

VII

20

4

24

10

1

1

1

1

1

1

100%

VII

6

1

7

3

0,5

0,5

0,5

0,5

19

9

0,5

0,5

0,5

0,5

1

4

1

2

24

12

0,5

0,5

0,5

0,5

2

%

2

ОСТАЛО

1

ДЕЖУРСТВО

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/вибер/

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

4

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

18

РАД У СТР. ОРГАНИМА

VII

ПРИПРЕМЕ

14

30%

ВАНН. АКТИВНОСТИИ

VII

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

24

ДОДАТНА НАСТАВА

РУСКИ
ЈЕЗИК
РУСКИ
ЈЕЗИК

4

ДОПУНСКА НАСТАВА

САЊА
БЈЕЛОГРЛИЋ
ГОРДАНА
СТОЈАНОВИЋ

20

РЕДОВНА НАСТАВА

53,4 ; 61,3,4; 73,4; 83,4

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

VII

СТРУЧНА СПРЕМА

51,2; 62; 71,2; 81,2

МИРЈАНА
ВАСИЋ
ДРАШКО
ЕШПЕК

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕЊЕ

11,6 21,6 31,6 46
15/25 ; 35/4/5
19/49
14/24 ; 34/44

ДРАГАН
БЈЕЛОГРЛИЋ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

13, 22,3, 32,3 43,
17- 37 ; 27- 47

77,77%
100%

41

24

6

1

2

ЈЕЛЕНА
МИХАЈЛОВ

МАТЕМАТИКА

VII

20

4

1

1

ЖАРКО
КАРАКАШЕВИЋ

ФИЗИКА

VII

20

3

1

4

0,5

0,5

1

1

1

111,11%

32

16

1

1

1

1

1

133,33%

27

13

0,5

0,5

1

1

1

111,11%

24

10

1

1

1

1

1

5

2

19

8

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

1

14

6

0,5

0,5

0,5

1

1

1

МАРИЈА НИКИЋ
ИВКОВИЋ
ИВАНА
СТАМЕНКОВИЋ

ХЕМИЈА

VII

16

2

1

БИОЛОГИЈА

VII

20

1

1

ЖЕЉКА
ТОМАШЕВ

БИОЛОГИЈА

VII

12

1

1

1

1

%

VII

13

ОСТАЛО

МАТЕМАТИКА

27

ДЕЖУРСТВО

МИОНА
ЉУБИСАВЉЕВИЋ

1

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

1

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

ВАНН. АКТИВНОСТИИ

4

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНА НАСТАВА

20

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА

VII

РАД У СТР. ОРГАНИМА

РЕДОВНА НАСТАВА

МАТЕМАТИКА

ПРИПРЕМЕ

СТРУЧНА СПРЕМА

СИНИША
БЈЕЛОГРЛИЋ

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

51,2; 61,2,
71,2
81,2,3,4
53,4, 63,4,
73,4

ПРЕДМЕТ

51, 52;
61;
81, 82
53; 62
71, 72;
83; 84
54;
63; 64 ;
73, 74
VI, VII
VIII1,2
VIII3,4
VII -VIII

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

100,00%
20,00%

1

1

80,00%

1

100,00%

0,5

1

60,00%

42

63, 73,4 84
51*, 52, 53*,
54*, 61*, 62*,
63, 64*
81, 82*, 83*,84
7

РАДОВАН
СРДАНОВ
НАТАША
АВРАМ

2

1

1

10,00%

2

2

1

1

10,00%

24

10

20

1

СТРУЧНА СПРЕМА

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА

ПРЕДМЕТ

1

1

%

2

4

1

ОСТАЛО

10

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

1

ДЕЖУРСТВО

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

24

2

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

1

1

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

РАД У СТР. ОРГАНИМА

5

1

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/вибер/

ПРИПРЕМЕ

1

ВАНН. АКТИВНОСТИИ

1

ДОДАТНА НАСТАВА

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

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

КРИСТИНА
ВУКАДИНОВИЋ

1

ДОПУНСКА НАСТАВА

71; 72;
51; 52;53;
61,2,,4, 7
81;
52, 81;

10

20

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА
ОЛГИЦА
БАЈИЋ

24

РЕДОВНА НАСТАВА

51,2,4, 61,2,3
71,2, 82,3

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ
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100,00%

VII

VII
ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

1

1

1

20

1

VII

4

1

5

2

VII

20

2

24

10

5

2

4

1

1

1

1

20,00%
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00%

1

100,00%

1
1

1

1

1
1

20,00%
1

1

100,00%
20,00%

43

10

4

0,5

0.5

0,5

0,5

ГЕОГРАФИЈА

VII

1

ГЕОГРАФИЈА

VII

3

1

ИСТОРИЈА

VII
20

2

8

2

ДРАГАНА
ЈОВАНОВИЋЏАКУЛА
РАДМИЛА
ГАБОРОВ

ВЕЉКО
ВИЛИМОНОВИЋ

ПЕТАР
МИЛОСАВЉЕВИЋ

ИСТОРИЈА

VII

1

1

1

1

1

1
1

1

1

%

1

1

ОСТАЛО

1

1

ДЕЖУРСТВО

1

1

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

1

1

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

10

20
2

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

24

VII

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

0.5

ГЕОГРАФИЈА

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

ПРИПРЕМЕ

0,5

РАДЕ
ГАЧЕВИЋ

РАД У СТР. ОРГАНИМА

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

1

ВАНН. АКТИВНОСТИИ

4

ДОДАТНА НАСТАВА

0,5

ДОПУНСКА НАСТАВА

51,2,3,4;
63; 64;
73 ; 74
81; 82;
83;84
61, 62
71 72

1

РЕДОВНА НАСТАВА

51,2,3

10
1

СТРУЧНА СПРЕМА

54;

24
2

ПРЕДМЕТ

61,2,3,4
71,2,3,4; 81,2
83,4

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ
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100,00%
10,00%

0,5

05,00%

15,00%

1

1

100,00%

40,00%

44

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

51,2; 61,2,

5,2; 6,2 71,2
81,2

ВИШЊА
ОДРИ
ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ
ОФА

ПРИПРЕМЕ
РАД У СТР. ОРГАНИМА
СТР.УСАВРШАВАЊЕ
ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА
САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА/вибер/

ДЕЖУРСТВО
ОСТАЛО
%

20
4
24
10
1
1
1
1
1
1
100%

VII
20
4
24
10
1
1
1
1
1
1
100%

ДЕЖУРСТВО
ОСТАЛО
%

1
1

16

4

РАД У СТР. ОРГАНИМА
СТР.УСАВРШАВАЊЕ
ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

1
10
1
1
1

24
1

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

ПРИПРЕМЕ

3

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

ВАНН. АКТИВНОСТИ

ДОДАТНА НАСТАВА

ДОПУНСКА НАСТАВА

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

УЧ.ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ВАНН. АКТИВНОСТИИ

ДОДАТНА НАСТАВА

ДОПУНСКА НАСТАВА

VII

РЕДОВНА НАСТАВА

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

VII

РЕДОВНА НАСТАВА

ЛИКОВНА
КУЛТУРА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА

СТРУЧНА СПРЕМА

МИЛЕНА
КУЛИЋ
ВЕЛИСАВ
БЕЛИЋ

СТРУЧНА СПРЕМА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

V-VIII

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

V-VIII

ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕЊЕ
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80,00%

20,00%
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54;63,4 73,4
83,4

СНЕЖАНА
РАШИЋ

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ

VII
18

3

1

24

10

1

1

1

1

1

1

90,00%

ОФА
2

1

4

2
4

8

1

1

1

1

10,00%

%

1

ОСТАЛО

1

ДЕЖУРСТВО

4

РУКОВ.СТР.ОРГАНИМА

10

ОДЕЉ.ЗАЈЕД./Р.СТАРЕШ
.
УКУПНО

ВАНН. АКТИВНОСТИИ

20

ДОДАТНА НАСТАВА

VII

ДОПУНСКА НАСТАВА

1

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

2

30,00%

ПЕД.ДОКУМЕНТАЦИЈА

1

СТР.УСАВРШАВАЊЕ

ПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС

6

РАД У СТР. ОРГАНИМА

УРОШ
НИШАВИЋ

VII

ПРИПРЕМЕ

13, 23; 33 42, 43
11/12, 21 ,22, 31 /32
14/44, 24/34, 15/25,
35/45
51 ; 52, 61 ; 62
71, 72, 81/2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

53 62

ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ
ОФА

ИЗБОРНА НАСТАВА

ТАТЈАНА
ПОПОВИЋ

ПРЕДМЕТ

51, 53 61

10,00%

СТРУЧНА СПРЕМА

54; 64,

100%
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Јабучки Рит,
Врбовско, Бесни
Фок, Дунавац
53, 54 ; 63/4 ; 73 , 74;
83, 84

СТЕФАН
НИШЕВИЋ

ПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС

VII

3

16

19

8

80%
1

Јабучки Рит, 11,
21/ 22, 31/ 32 41/ 42 6,
71, 73, 74,
51/ 52 , 53/4 81/2 83/4

МУХАМЕД
ХАЏИЋ

ИСЛАМСКИ
ВЈЕРОНАУК

VII

20

5 ½, 53/4 ; 61/2;
63/4 72 7 3/4 ;81/2
;83/4

МАРИЈА
МАНИЋ

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

VII

7

4

1

24

10

1

8

4

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

1
1

0,5

1
1

1

100%

35,00%
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Запосленом БРАНКУ МАРКОВИЋУ са VI степеном стручне спреме распоређеном на
пословима помоћника директора, утврђују се задужења у оквиру 40-часовне радне
недеље са 100% радног времена за школску 2021/22.
Планирање и програмирање
Организациони послови
Преглед педагошке документације
Инструктивно - педагошки рад
Учешће у раду стручних органа
Саветодавни рад са ученицима
Сарадња са родитељима ученика
Срадња са локалном заједницом
Координација стручних већа, актива и стручних
сарадника
10. Координација рада пилот пројекта – једносменски рад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Укупно:

5
15
5
2
2
2
2
2
3
2
40

Запосленом-ој ЈЕЛЕНИ АРСИЋ са VII степеном стручне спреме распоређеном-ој на
пословима стручног сарадника – специјалног педагога , утврђују се задужења у оквиру
40-часовне радне недеље са 50% радног времена за школску 2021/22 .
1. Планирање и програмирање рада образовно-васпитног рад
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са децом, односно 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 самоуптаве
9.Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање

1
1
2
7
1
1

Укупно

20

1
1
5
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ДРАГАНИ ВЕШКОВИЋ са VII степеном стручне спреме распоређеном-ој на пословима
стручног сарадника – педагога, утврђују се задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
са 100% радног времена за школску 2021/2022. годину .
1. Планирање и програмирање рада образовно-васпитног рада
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са децом, односно ученицима
5. Рад са родитељима
6. Истраживање образовно-васпитне праксе
7. Рад са директором,стручним сарадницима,педагошким
асистентом и пратиоцем ученика
8. Рад у стручним органима и тимовима
9. Координисање рада у пилот пројекту – једносменски рад
10. Сарадња са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицом локалне самоуптаве
11.Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање
.
Укупно

3
4
4
5
3
3
3
2
2
1
10
40

Запосленом-ој ТАТЈАНИ ЈЕКИЋ са VII степеном стручне спреме распоређеном-ој на
пословима стручног сарадника – психолога, утврђују се задужења у оквиру 40-часовне
радне недеље са 100% радног времена за школску 2021/2022. годину .
1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рад
2.Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
3.Рад са наставницима
4.Рад са децом, односно 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 самоуптаве
9.Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање
Укупно

3
3
4
7
5
3
4
1
10
40

Запосленом-ој ДРАГАНИ ДРАГУТИНОВИЋ са VII степеном стручне спреме
распоређеном-ој на пословима стручног сарадника – библиотекара, утврђују се
задужења у оквиру 40-часовне радне недеље са 100% радног времена за школску 2021/2022.
годину .
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1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рад
2.Праћење и вредновање 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 самоуптаве

3
2
5
20
1
4

9.Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање
Укупно

3
40

1
1

III ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТЕЛА
3.1. ПЛAН РAДA НAСТAВНИЧKOГ ВEЋA
Врeмe
СAДРЖAJ РAДA
IX
-Рaзмaтрaњe прeдлoгa Извeштaja o рeaлизaциjи
плана рaдa шкoлe зa шкoлску 2020-2021.гoдину
-Разматрање Извештаја о раду директора 2020-21.
-Рaзмaтрaњe прeдлoгa Гoдишњeг плана рaдa
шкoлe зa шкoлску 2021/2022. гoдину
-Плaн извoђeњa нaстaвe у природи, eкскурзиja,
посета
- Упознавање са законским новинама-правилницима
у ОШ; Извештавање о епидемиолошкој ситуацији
-Рaзмaтрaњe 40-чaсoвнe структурe рaднe нeдeљe

Рeaлизaтoри
Дирeктoр и пом.
Директор и пом.
Дирeктoр, Комисије НВ
Комисија
Директор и пом., секретар
Директор и пом.

-Разматрање плана стручног усавршавања наставника Руководиоци Већа,
и одржавање онлајн наставе
Педагог
-Представљање плана сарадње са Црвеним крстом,
Чл. тима
Пријатељи деце Општина Палилула, Домом здравља
-Упознавање са новинама, условима за рад, набавком
наст.средстава

Директор и пом.
директора
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X

XI

XII

I

III

- Инклузивно образовање и ИОП – информације

Тим, Психолог

-Упoзнaвaњe сa нaлaзимa прoсвeтнe и нaдзoрнe
инспeкциje и прeдузимaњe мeрa нa oтклaњaњу
нeдoстaтaкa

Дирeктoр

- Извештавање о епидемиолошкој ситуацији

Одељ. старешине

-Побољшање услова и начина рада – набавка
методика, наставних средстава

Педагошки колегијум

-Активности Тима за ИО
-Aнaлизa пoстигнутих рeзултaтa у учeњу и влaдaњу
нa крajу I клaсификaциoнoг пeриoдa и васпитнодисциплинске мере
-Рeaлизaциja нaстaвнoг плaнa и тeшкoћe у
рeaлизaциjи прoгрaмских сaдржaja, примена
стандарда; онлајн настава
-Мeрe зa пoбoљшaњe успeхa учeникa и спречавање
осипања ученика
-Рад Тима за самовредновање и развојно планирање

Чланови Тима
Рукoвoд.вeћa и педагог

- Рад Тима за ИО

Руководилац Тима

-Прaћeњe стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa и
размена искуства са семинара
-Утврђивaњe успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу I
пoлугoдиштa
-Aнaлизa рeaлизaциje нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa

Педагог

-Рeaлизaциja свих видoвa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa
-Прeдлoг мeрa зa пoбoљшaњe успeхa у II
пoлугoдишту и похвале најуспешнијим ученицима
-Рад Тима за самовредновање рада школе и Развојног
плана
- Слoбoднo врeмe учeникa зa врeмe зимскoг рaспустa

Пeдaгошки кoлeгиjум
Рукoвoдиoци вeћa

-Разматрање пoлугoдишњeг извeштaja o рaду шкoлe
-Разматрање полугодишњег Извештаја о раду
директора
-Извештај о раду ученичког парламента
-Aнaлизa рaдa кoмисиja Нaстaвничкoг вeћa
-упознавање са записником просвет.инспек., други
део прегледа

Рукoвoдиoци oдeљ. вeћa
Чл. Одељ. Већа,
педагошки асистент
Чланови Тима

Рукoвoд.вeћa, педагог
Рукoв.oдељ. већa

Руководилац Тима
Дирeк., педагог,
руков.већа
Дирeктoр
Директор
Руководилац
Руководилац Тима
директор
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IV

V

VI VIII

-Kaлeндaр тaкмичeњa учeникa
-Рeзултaти истрaживaњa: Прoфeсиoнaлнa
интeрeсoвaњa и вредносне оријентације ученика 8.р

Дирeктoр
Психолог

-План активности уређења школе и окружења

Еко-тим

-Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу III
клaсификaциoнoг пeриoдa

Рукoвoд.вeћa, педагог

-Aнaлизa рaдa стручних oргaнa нa унaпрeђивaњу
вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa
-Oргaнизaциoнe припрeмe зa прoслaву Дaнa шкoлe
-Активности за извођење екскурзија
-Маркетинг школе и промоција успешних ученика

Тим зa сaмoврeднoвaњe

-Анализа успеха ученика на такмичењима

Стручна већа, педагог

-Aнaлизa рaдa Учeничкoг пaрлaмeнтa
-Извeштaj o извeдeним eкскурзиjaмa

Рукoвoдилaц
Водичи пута

-Разматрање новог Развојног плана

Руководилац ШРП

-Разматрање активности Тима за самовредновање
-Разматрање активности Тима за заштиту деце

Руководилац Тима
Руководилац Тима

-Разматрање активности Тима за инклузивно обр.

Руководилац Тима

-Утврђивaњe успeхa и дисциплинe учeникa
нa крajу нaстaвног периода и крају гoдинe
-Рeaлизaциja рeдoвнe нaстaвe и oстaлих oбликa
вaннaстaвнoг рaдa
-Дoнoшeњe oдлукe o дoдeли диплoмa »Вук
Kaрaџић« и пoсeбних диплoмa
-Избoр учeникa гeнeрaциje
-Дoнoшeњe oдлукe o oргaнизoвaњу припрeмнe
нaстaвe
-Имeнoвaњe кoмисиja зa пoлaгaњe пoпрaвних и
рaзрeдних испитa

Одељњска вeћa

-Утврђивaњe успeхa пoслe пoлaгaњa пoпрaвних и
рaзрeдних испитa
-Утврђивaњe успeхa нa крajу шкoлскe гoдинe
-Постигнуће уч. 8. раз. на ЗИ
-Утврђивање предлога Анекса школских програма 18.раз.

Од. веће

Директор
Тим

Педагог
Чланови од.већа
Одељенско веће
Одељенско веће
Одељенско веће

Од. Веће, педагог
Рукoвoдиoци oдeљ.вeћa,
Стручна већа
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-Утврђивaњe прeдлoгa ГПРШ зa нaрeдну шкoлску
Рукoвoдиoци oдeљ.вeћa,
гoдину
Стручна већа
-Усвајање Извештаја о раду Тимова и комисија
Руководиоци Тимова
Наст.већа
- Распоред и календар образ.-васп. рада
Заседа и води директор школе: Мерица Буј-Бјелогрлић
3.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Директор школе, Мерица Буј-Бјелогрлић председава. Чланови су: Марија Манић,
Наташа Аврам, Марија Никић, Вељко Вилимоновић, Славица Милосављевић, Велисав
Белић, Ивана Стаменковић, Олгица Бајић, Драгана Вешковић, Бранко Марковић.
МЕСЕЦ
IX

X

XI

XII

САДРЖАЈ РАДА
- Планирање и реализација наставе по Посебном
програму образовно-васпитног рада
- Организација рада школе за време пандемије
(услед преласка на онлајн наставу)
- Инклузивно образовање (план)
- Разматрање предлога стручних већа о набавкама
наставних средстава
- План стручног усавршавања наставника
- Пројекти
- Извештај о посети просветног надзорника
- Информације са актива директора
- Разматрање предлога и усвајање нових ИОП-а
- Извештавање о епидемиолошким приликама у
школи
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог класификационог периода;
- Анализа успеха ученика који раде по ИОП-у
- Онлајн настава – ефекти и недостаци
-Активности Тима за заштиту деце
- Активности Тима за развојно планирање

РЕАЛИЗАТОРИ
По плану стр. актива
Директор

- Анализа реализације новог наставног предмета у
првом разреду – дигитални свет
- Анализа квалитета реализације планираних
активности СТИО и Тима за ИОП
- Анализа резултата у примени Програма за
заштиту деце, ученика од насиља

Чл. Актива за ШП

Чланови тима за ИО
Педагошки колегијум

Директор
ТИО
Чланови одељ.већа,
педагог
Психолог
Чланови Тима за самоврд.
Чл. Одељ. Већа
Чл. Тима

Чл. Тима, психолог
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II

III

IV

V

VI

VIII

- Анализа успеха на крају првог полугодишта
- Мере за унапређивање васпитно-образовног рада
у другом полугодишту
- Организовање активности поводом Дана св. Саве
- Школска такмичења, календар
- Реализација наставе уз набављена наст.средства
- Праћење активности Тима за ШРП
- Покретање процедуре за екскурзије
- Анализа сарадње са родитељима и лок.средином
- Разматрање извештаја о одржаним такмичењима
- Анализа тромесечног извештај о раду тимова
- Организовање активности поводом ускршњих
празника
- Припреме за прославу Дана школе
- Уређење школског простора
- Анализа реализованих активности тима за ПО
- Активности за упис осмака
- Постигнућа ученика на такмичењима
- Награђивање и промовисање успешних ученика
- Анализа реализације стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника
- Извештај о раду педагошког колегијума
- Извештај о анкетирању за изборне предмете
- Извештај са екскурзија, посета, излета ....
- Анализа сарадње са Црвеним крстом и
лок.самоуправом
- Организационе активности везане за почетак
школске године (подела задужења)
- Анализа обављених послова неопходних за
почетак школске године

Чл. Одељ.већа,
Тим за јавне делатности
Стр. Активи
Стр. Активи
Педагошки колегијум
Директор
Чл. већа
Чл. Стр. Већа, педагог
Координатори тимова
Тим за културне
делатности
Чл. Тима
Координатор
Директор
Чл. већа
Одељ.старешине
Чл.стручних већа
Чланови
Одељ. Старешине
Вође пута, чл.већа
Директор
Чланови, директор,
пом.директора

3.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Председник тима: Ивана Стаменковић
Чланови: Драгана Вешковић - педагог, Вања Миловановић, Јелена Ковачевић,
Драгана Младеновић, Душица Анђеловић- представник родитеља, Марија
Мишковић - представник локалне самоуправе,
Представник Ученичког парламента: Дуња Вукајловић 7/1
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МЕСЕЦ
САДРЖАЈ РАДА
Формирање
Тима
VIII
IX

X

XI

I

III/IV

- Акциони план
- Нови наставни планови и програми
- Пројекти,

РЕАЛИЗАТОРИ
Педагошки колегијум
Чланови тима

- Избор ученика из Ученичког парламента за
представнике у стручним активима

Ученици, педагог,

- Нови правилници
- Одабир ученика којима је потребна додатна
подршка
- Вредновање реализације образ.-васп. рада за
време пандемије
- Планови рада наставника, годишњи и оперативни
(вредновање)
- Идентификација области/исхода у којима су
постигнућа ученика надпросечна и исподпросечна,
предлог мера за побољшање резултата на ЗИ
- Идентификовати ученике који ће завршити осми
разред по индивидуализацији или ИОПу
- Професионална оријентација - пројекат
- Идентификовање ученика којима је потребна
детаљнија професионална оријентација и
психолошко тестирање
- Избор припрема и ИОП-а који ће се приказивати
на стручним већима
- Праћење реализације пројекта – Једносменски
рад
- Направити индивидуалне програме
професионалне оријентације за ученике којима је
потребна додатна подршка
-Праћење реализације посебних програма
- Вредновање рада тимова
- Вредновање реализације наставе
- Учествовање у припреми Дана школе
- Подела материјала за завршни испит, разредним
старешинама осмог разреда
- Заједнички родитељски састанак са родитељима
осмог разреда

Секретар школе
Наставн., стр.сарадници,
тим за ИО
Чланови тима, педагог
Чланови тима
Предм. наставници,
психолог и педагог
Одељ. старешине,
психолог
Психолог,
одељ.старешине
Пред. наставници, педагог
Пом. директора, педагог
Психолог, одељењске
старешине, директор
Тим за развојно
планирање
Стр. активи,
Одељ. старешине, ПП
служба
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V

VI

- Прављење паноа о ЗИ
Постављање информација о ЗИ на сајту школе
- Подела задужења за организовање пробног ЗИ
- Статистичка обрада резултата, анализа
остварености прописаних стандарда
- Договор о организацији пријема за успешне
ученике и њихове родитеље
- Слање позивница за родитеље успешних ученика
- Реализација стручних усавршавања наставника
- Организовање изложбе и/или промоције радова
ученика
- Реализација ИОП- а, предлози за идућу годину

Директор, педагог
Стручни активи,
директор, педагог
Стр. активи
Стр. активи
Стр. активи

3.4. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови: Драгана Вешковић педагог, Анијела Рула, Весна Миленковић, Зорица
Кузмановић, Зоран Џакула, Гордана Стојановић, Кристина Вукадиновић
МЕСЕЦ

САДРЖАЈ РАДА

РЕАЛИЗАТОРИ

Септембар

Новембар

Децембар

Јануар

- Праћење реализације нових наст. предмета у 2. разреду –
Дигитални свет
-Евидентирање ученика за рад по ИОП-у
- Вредновање плана реализације образ.-васп. рада по
Посебном програму
-Израда индивидуалних образовних планова
- Стручно усавршавање наставника
-Анализа реализације наставног плана и програма редовне и
изборне наставе
-Анализа реализације подршке ученицима у отежаним
условима
-Анализа планова рада ( ИОП)
- предлози за набавку наставних средстава
-Проблеми оптерећености ученика и савладавање градива по
стандардима
-Анализа часова одељењских старешина
-Анализа реализације наставног плана и програма редовне и
изборне наставе

пред.наставници
одељ. старешине
предметни наставници
Стручни активи
пред.наст
наставници
одељ.старешине
одељ.старешине
Чланови тима
наставници
одељ.старешине
одељ.старешине
педагог
одељ.старешине
одељ.старешине

-Тешкоће у реализацији и предлог мера за побољшање
-Анализа успеха рада по ИОП-у
Април

-Анализа реализације наставног плана и програма редовне и
изборне наставе

наставници
наставници
одељ.старешине
одељ.старешине

-Припрема за израду анекса школских програма и подела
задужења

56

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

Јун

-Анализа реализације наставног плана и програма редовне и
изборне наставе
-Анализа успеха ученика са којима је рађено по ИОП-у
- Стручно усавршавање
-Анализа часова одељењског старешине

руководилац
одељ.старешине
одељ.старешине
руководилац
одељ.старешине
руководилац

Председник Тима: Миона Љубисављевић
3.5. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВНЕ ОБЛАСТИ
3.5.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ ЈЕЗИК И
КОМУНИКАЦИЈА (српски језик и књижевност, страни језици – енглески и руски
језик)
Чланови већа: Весна Репић (наст. српског језика), Сандра Симић (наст.српског
језика), Зоран Џакула (наст. српског језика), Марија Манић (наст. српског језика),
Јелена Ковачевић (наст. енглеског језика), Јелена Смољановић (наст. енглеског језика),
Драган Бјелогрлић( наст. енглеског језика), Мирјана Васић (наст.енглеског језика),
Драшко Ешпек (наст. енглеског језика), Гордана Стојановић (наст. руског језика),
Сања Бјелогрлић(наст. руски језик)
време

IX

Садржај рада
-Распоред писмених задатака
-Израда ИОП-а и плана индивидуализације
- Планирање наставе по Посебном програму
- Онлајн настава

-Анализа писмених провера знања

реализатори
Пред. наставници
Пред. наставници
Пред. наставници

Чланови актива
Наст. српског језика

X

XI

XII

-Анализа успеха ученика на крају I тромесечја,
извештавање о напредовању ученика у редовној и
онлајн настави

Сви чланови
Пред. наставници

-Размена искустава у вези са инклузивним наставом
-Анализа остварености стандарда
-Анализа писаних провера знања
-Припрема програма поводом обележавања Светог
Саве

Пред. наставници

Сандра Симић и Зоран
Џакула наст. српског језика
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-Анализа успеха ученика на крају I полугодишта
-Светосавска приредба
-Учешће на семинарима
-Реализација фонда часова

Пред. наставници
Чланови актива
Чланови актива

-Школска и општинска такмичења
-Школско такмичење рецитатора
- Израда паноа
-Планирање и израда писаних провера знања
-Општинско такмичење из српског језика
-Избор уџбеника и приручника

Чланови актива
Наст.српског језика

IV

-Анализа успеха на такмичењима
-Анализа успеха на III класификационом периоду

Пред. наставници
Пред. наставници

V

-Припремна настава за завршни испит

Наст. српског језика
Чланови актива
Пред. наставници

VI

-Анализа успеха на крају наст.периода
-Предлог за похвале и награђивање ученика
-Реализација часова редовне наставе
-Извештај о раду Већа
-Подела разреда и одељења на наставнике
-Планирање наставног рада (годишње и месечно)
-Израда плана рада за наредну школску годину

Сви чланови
Сви чланови
Руководилац

I

II
III

VIII

Чл.актива
Наст. српског језика

Сви чланови

Руководилац већа: Марија Манић, наст.српског језика
3.5.2. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA ЗA OБРAЗOВНУ OБЛAСТ МAТEМAТИKA И
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Чланови већа: Синиша Бјелогрлић (наст. математике), Јелена Михајлов (наст.
математике), Миона Љубисављевић (наст.математике),Олгица Бајић (наст.
технике и технологије), Радован Срданов(наст. технике и технологије), Кристина
Вукадиновић (наст. технике и технологије), Наташа Аврам (наст.информатике и
рачунарства)
ВРЕМЕ
IX

САДРЖАЈ РАДА
- Планирање и реализација наставе по Посебном
програму
-Договор о динамици писмених и контролних
задатака

РЕАЛИЗАТОРИ
Предметни наставници
Предметни наставници
Чланови већа

58

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

-Разматрање потребе за израду индивидуалних
образовних планова

ПП служба и чланови већа

-Припрeмa и изрaдa кoнтрoлних вeжби из математике

Чланови вeћa

X
- Праћење и вредновање напредовања ученика

XI

-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу првoг
клaсификaциoнoг пeриoдa

Руководилац

XII

-Припрeмa и изрaдa кoнтрoлних вeжби

наставници математике
члaнoви Вeћa

I

II
III

IV

VI

- Стручно усавршавање, извештавање
-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу I пoлугoдиштa
-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивидуaлни
рaзгoвoри)

Рукoвoдилaц
прeдмeтни нaстaвници

- Активности током Зимског распуста
-Анализа посете семинарима и размена искустава
- Припрема за такмичења и одржавање школских
-Aнaлизa успeхa учeникa нa oпштинским
тaкмичeњимa
- Такмичење ,,Мислиша“
- Избор уџбеника и приручника

-Члaнoви Вeћa

-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу трeћeг
клaсификaциoнoг пeриoдa
-Aнaлизa постигнућа на такмичењима
- Обележавање 14.марта као дана броја ,,ПИ“ на
часовима ученика 8. разреда
- Посета часа 4. разреду
-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу наст. периода
-Aнaлизa рaдa дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и рaдa
сeкциja
-Aнaлизa рeaлизaциje стручнoг усaвршaвaњa
-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa
-Прeдлoг пoхвaлa и нaгрaдa учeницимa кojи су
пoстигли пoсeбнe рeзултaтe
-Пoдeлa прeдмeтa и oдeљeњa нa нaстaвникe за идућу
годину
-Извeштaj o рaду Вeћa и прeдлoг Гoдишњeг плaнa
рaдa Вeћa
-Анализа рада по индивидуалним образовним
плановима

Члaнoви Вeћa

Пред. наставници
Члaнoви Вeћa
Наст. Математике
Предметни наставници

Прeдм.нaстaвници
Наст. математике
Рукoвoдилaц
Прeд.нaстaвници
Нaст.мaтeмaтикe
Рукoвoдилaц,педагог
Прeдмeтни нaстaвници
Прeдм.нaстaвници
Члaнoви Вeћa
Рукoвoдилaц
Чл.Већа, психолог

VIII

-Израда Гoдишњeг плaнa рaдa Вeћa
-Пoдeлa зaдужeњa у oквиру 40-чaсoвнe рaднe нeдeљe
-Рад на сређивању кабинета
-Избор руководиоца Већа

Рукoвoдилaц
Члaнoви Вeћa

Руководилац већа: Наташа Аврам, наст. информатике
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3.5.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
(географија, историја, грађанско васпитање и верска настава)
Чланови већа: Раде Гачевић (наст. географије), Драгана Јовановић-Џакула
(наст.географије), Радмила Габоров (наст. географије), Вељко Вилимоновић (наст.
историје), Петар Милосављевић(наст. историје), Марија Манић (наст. грађанског
васпитања), Урош Нишавић (наст. верске наставе), Стефан Нишевић (наст. верске
наставе), Мухамед Хаџић(наст. верске наставе)
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ РАДА

РЕАЛИЗАТОРИ
-предметни наст.

IX

-промене и новине у наставном плану и програму,
Посебан програм, реализација
-учешће у раду општинских актива
-увид у расположива наставна средства
-спровођење плана за унапређење наставе
- Усаглашавање критеријума оцењивања
-избор ученика за рад у Регионалном центру за
таленте
- Индивидуализована настава и ИОП, размена
запажања и идеја о плановима
- Анализа духовних активности ученика-посета
богомољи и радови ученика
- Процена стања оптерећености ученика и
утврђивање мера побољшања
-анализа успеха, организације рада и реализација
фонда часова за први класификациони период
-резултати допунске наставе, додатне наставе и
секција
-стручно усавршавање наставника
- анализа индивидулних планова и међупредметна
компетен.
- договор о учешћу на такмичењима

- пред.наставници
- пред.наставници и
психолог

-израда паноа и наставних средстава
-учешће у општинским и градским Активима
-учешће у уређењу школе и Новогодишњем базару

- чланови већа
- чланови већа
- чланови већа

I

- анализа успеха и реализација часова редовне
наставе и слободних активности
- анализа рада већа на крају 1.полугодишта
-Духовне активности ученика, посета богомољама,
Божићни пост

- чланови већа
-пред. настав.
- руководилац већа
- вероучитељи

II

-реализација школског такмичења
-припрема ученика за предстојећа такмичења
- учешће у раду општинских актива (такмичења)
-израда паноа

-наст.географије и историје
-чланови већа
-чланови већа

X

XI

XII

-чланови већа

-вероучитељи

- руководилац већа
- чланови већа
- чланови већа
- чланови већа
- чланови већа
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- Анализа успеха на 3. класиф. периоду
- анализа успеха ученика на општинским
такмичењима-историја и географија
-васкршњи пост
-израда паноа о волонтерским акцијама

- чланови већа
-наст.географије и историје

- Анализа остварености планова стручног
усавршавања
-изложба поводом празника Васкрса
-посета институцијама и организацијама
-резултати такмичења ученика –награде и похвале

-чланови струч.већа
и руководилац –
-вероучитељ
нас.грађанског
-нас. географије и историје и
геог.

V

- одржавање часова припремне наставе за
комбиновани тест
-анализа коришћених уџбеника

-чланови већа
- чланови већа
- чланови већа
- наст.географије и историје
- пред.наставници

VI

-анализа успеха ученика на крају наст. периода
- Анализа напредовања ученика којима је потребна
додатна подршка
-анализа комбинованог теста ученика осмог разреда
-предлог поделе одељења за наредну шк.годину
-извештај о раду стручног већа
-усвајање плана и програма рада већа за наредну
школску годину
-утврђивање фонда часова предметних наставника и
осталих задужења по структури 40-часовне радне
недеље
-анализа успеха ученика на крају школске године
-израда годишњих наставних планова
- предлог семинара за стручно усавршавање за идућу
школску годину

- чланови већа
- наст.географије и историје

III

IV

VIII

-вероучитељи
-нас. грађанског

-чланови већа
- руководилац већа

- наст.географије и историје
- чланови већа

*Када се заврши пандемија реализоваће се
часови посете 4. разреду, предметних
наставника
Руководилац већа: Вељко Вилимоновић, наст. историје
3.5.4. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA ЗA OБРAЗOВНУ OБЛAСТ ПРИРOДНE
НAУKE (биологија, физикa, хeмиja)
Чланови већа: Ивана Стаменковић (наст.биологије), Жељка Томашев(наст.
биологије), Жарко Каракашевић(наст. физике), Марија Никић Ивковић(наст.хемије)

ВРЕМЕ

САДРЖАЈ РАДА

РЕАЛИЗАТОРИ
Рукoвoдилaц и чл. већа
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IX

X

-Oргaнизoвaњe припреме за извoђeњe осталих
облика рада (дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и сeкциja)
-Договор о динамици контролних задатака
-Разматрање потребе за израду индивидуалних
образовних планова
- Анализа постигнућа ученика на крају 1.
класификационог периода
-,,Недеља здраве хране“ – презентација здраве хране

-Чланови већа
- наст. биологије
Ивана Стаменковић

- Одабир ученика за школска такмичења

I

II

IV

V

VIII

-Припрема за школско такмичење ( физика,
биологија, хемија)
-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу I пoлугoдиштa
-Праћење напредовања ученика којима је потребна
додатна подршка
- Анализа постигнућа ученика

Рукoвoдилaц,
прeдмeтни нaстaвници
Прeдмeтни
нaстaвници,психолог
-чланови већа

-Реализација школских такмичења, припрема за
општинско такмичење
-Обележавање важних датума – Ајнштајнов рођендан
-Избор уџбеника за идућу годину
-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу трeћeг
клaсификaциoнoг пeриoдa
-Праћење напредовање ученика којима је потребна
додатна подршка
-Анализа успеха ученика на такмичења
-Обележавање Дана планете Земље (22. Април)
-Припрема завршних тестова за ученике 8.разреда
- Анализа постигнућа ученика 8.разреда на крају
шк.године
-Припремна настава за полагање комбинованог теста
уч.8.разреда

Члaнoви вeћа

-Aнaлизa успeхa учeникa нa крajу школске године
-Усвајање годишњег плана рада
-Пoдeлa зaдужeњa у oквиру 40-чaсoвнe рaднe нeдeљe
- Глобално и оперативно планирање свих облика
васп.-образ. рада са применом стандарда
-Планирање иницијалних тестова
-Анализа опремљености кабинета (наст.средства) и
сређивање истих
- Планирање угледних и интердисциплинарних
часова, обележавање важних датума
- Планирање стручног усавршавања за идућу
шк.годину
-Извeштaj o рaду Вeћa
-Анализа рада по индивид. образовним стандардима

Рукoвoдилaц
Прeд.нaстaвници

Наст. физике
Члaнoви Вeћa
Прeдм.нaстaвници
- Члaнoви вeћa
- Члaнoви вeћa
Члaнoви вeћa
Ивана Стаменковић
Руководилац
чланови већа

Рукoвoдилaц,
Члaнoви вeћa

Наст.биологије
Педагог, чл.већа

Руководилац већа: Марија Никић, наст. хемије
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3.5.5. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA ЗA OБЛAСТ УМEТНOСТИ И ВЕШТИНА
(музичкa културa, ликoвнa културa, физичко и здравствено васпитање)
Чланови већа: Велисав Белић (наст. музичке културе), Милена Кулић (анаст. ликовне
културе), Вишња Одри (наст. физичког и здравственог васпитања), Снежана Рашић
(наст. физичког и здравственог васпитања), Татјана Поповић (наст. физичког и
здравственог васпитања)
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ РАДА

IX

-Организација рада по Посебном програму
- Сређивање кабинета музичке и ликовне културе
-Учешће на ликовном конкурсу (,,Дечја недеља“)
-Црвени крст ,,Трка за срећније детињство“
- Општинско такмичење у атлетици и малом фудбалу
*уколико престане пандемија
-Учешће на ликовним конкирсима и такмичењима
- Рукомет-општинско такмичење
- Анализа успеха и реализација наставе
-Општинско такмичење Мала сирена и Мали вокални
састави (средина децембра)
-Припреме за Школску славу (муз. програм и
тематске изложбе), коорелација са драмском
секцијом
-Пресек стручног усавршавања за прво полугодиште
(ликовна и муз. уметност, физичко васпитање)
-Новогодишњи и Божићни базар
-Учешће на ликовним конкурсима
-Приредба поводом Дана светог Саве-школска слава
-Тематска изложба, св.Сава
- Анализа успеха ученика и реализација наставе
- Општинско такмичење-одбојка
-Учешће на ликовном конкурсу ,, Мали Пјер”
-Припремање радова за Васкршњи конкурс ликовних
радова
-Општинско такмичење-кошарка

Наст. физичког васп.
Предметни наставници
-М. Кулић, наст.ликов.к.
- наст. физичког васпитања
- наст. физичког васп.

-Припреме за конкурс: ,, у сусрет Васкрсу”
- Припреме за прославу Дана школе (хор, ликовна
секција, корелација са драмском секцијом...
- Прослава Дана школе
-Похвале и награде ученицима
-Организовање Пролећног кроса
-Анализа успеха на крају наставног периода
-Израда Годишњег плана рада за наредну шк.годину
- Завршна изложба ученичких радова

- наст.лик.културе

- Извештаји о раду већа и секција, за шк.2020/21.год.

- чланови већа

X

XI

XII

I/ II
III

IV

V/ VI

VIII

РЕАЛИЗАТОРИ

Чланови већа
Велисав Белић, наст.муз.к.
- предм. наставници
- Чланови већа
- наст. ликовне културе
-наст.ликовне културе
- наст. физичког васпитања
- наст.ликов.култ.
- наст.физ.васпит.

- Чланови већа
- Чланови већа
- наст. физ.васпитања
- наст.ликов.културе
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- Израда Годишњег плана рада за наредну школску
годину, подела задужења у 40-часовној
- Израда плана стручног усавршавања
-Уређивање кабинета

Руководилац већа: Велисав Белић, наст.музичке културе

3.5.6. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA УЧИТEЉA
време реализације

С
Е
П
Т
Е
М
Б
А
Р
О
К
Т
О
Б
А
Р

активности

носиоци активности

- Планирање образовно васпитног рада по
Посебном програму, организација рада
- Праћење и извештавање о здравственом стању
ученика и наставника
- Активности у оквиру културно спортских
активности
- Додатна литература, радне свеске и штампа за
ученикa
- Упознавање са планом рада ПДБОП-а
- Стручно усавршавање учитеља - планирање
- Договор о активностима у ,, Дечијој недељи“

Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог, психолог,
логопед, разредно веће
петог разреда

- Реализација активности у ,, Дечијој недељи“
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима

Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и пом. директора школе,
Црвени крст

- ,,Трка за срећније детињство“

Н
О
В
Е
М
Б
А
Р

- Анализа реализације планова рада обавезне,
изборне, допунске, додатне наставе
- Анализа постигнућа, успеха и владања
ученика
- Евидентирање ученика са недовољним
оценама, неоправданим изостанцима и
потешкоћама у напредовању
- Предлози мера за побољшање постигнућа
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима

Д
Е
Ц
Е

- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима
- Реализација новогодишњег програма
- Реализација божићног базара

Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог, психолог,
логопед,

Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
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М
Б
А
Р

Ј
А
Н
У
А
Р

Ф
Е
Б
Р
У
А
Р
М
А
Р
Т

А
П
Р
И
Л

- Припрема ученика за школско такмичење из
математике
- Договор о начину прославе школске славе
* Уколико престане пандемија
- Анализа реализације планова рада обавезне,
изборне, допунске наставе и ваннаставних
активности
- Анализа постигнућа, успеха и владања
ученика
- Евидентирање ученика са недовољним
оценама, неоправданим
изостанцима и потешкоћама у напредовању
- Предлози мера за побољшање постигнућа
- Релизација школског такмичења из математике
- Реализација прославе школске славе
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима
- Договор о активностима у току зимског
распуста
- Реализација општинског такмичења из
математике
- Договор о реализацији школског такмичења
рецитатора
- Општинско такмичење из математике
- Договор о реализацији одласка у позориште
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима
- Зимски сусрети учитеља
- Реализација школског такмичења рецитатора
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима
- Договор о реализацији ускршњег базара
- Општинско такмичење рецитатора
- Анализа реализације планова рада обавезне,
изборне, допунске
наставе и ваннаставних активности
- Анализа месечних планова
- Анализа постигнућа, успеха и владања
ученика
- Евидентирање ученика са недовољним
оценама, неоправданим
изостанцима и потешкоћама у напредовању
- Предлози мера за побољшање постигнућа
- Договор о реализацији полудневног излета
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима
- Договор о начину прославе Дана школе

школе, педагог, психолог,
логопед,
наставници математике,
изабрана агенција
Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог, психолог,
логопед,
наставници математике

Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог,
наставници математике и
српског језика,
библиотекар
Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог,
наставници српског
језика,
Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог, психолог,
логопед,
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М
А
Ј

Ј
У
Н

- Реализација прославе Дана Школе
- Учешће у квизу у организацији Црвеног крста
- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима
- Реализација полудневног излета
- Анализа реализације планова рада обавезне,
изборне, допунске
наставе и ваннаставуних активности
- Анализа постигнућа, успеха и владања
ученика
- Реализација наставе у природи
- Сумирање резултата са разних ликовних и
литерарних конкурса
- Извештај о стручном усавршавању
- Извештај о реализацији угледних часова
- Усвајање извештаја рада Стручног актива за
разредну наставу

Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог, изабрана
агенција
Чланови Актива за
разредну наставу, диретор
и помоћник директора
школе, педагог, психолог,
логопед

Руководилац већа: Славица Милосављевић и Јелена Топаловић, наст.разредне
наставе
3.6. ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА * За време трајања пандемије препоручује се
наставницима да планирање и програмирање наставе раде електронски за потребе
тимског рада и размене.
3.6.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Председник тима: Драгана Вешковић Чланови: Јелена Топаловић, Наташа Рељин
Голе, Синиша Бјелогрлић, Јелена Ковачевић
- Дуња Пјановић 8/2 представник ученика,
Слободан Савић – представник ШО,
Далиборка Милосављевић Рапић – представник Савета родитеља
ВРЕМЕ

IX
XI

I-II

АКТИВНОСТИ
- имплементација акционог плана вреднованог подручја
-планирање активности за ново подручје рада које ће се вредновати у
овој школској години
- писање акционог плана
-договор о динамици, методологији рада и подела задужења
-припрема упитника
-прикупљање података из школске документације
-задавање упитника, анкета
-праћење реализације предложених мера
-праћење активности по развојном плану
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III-IV

V-VI

-обрада података
-израда Извештаја о самовредновању рада школе у шк.
2021/2022.години
-упознавање свих заинтересованих страна са резултатима
самовредновања у шк. 2021/2022. и предложеним мерама за
побољшање

3.6.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим ће се бавити заштитом од дискриманације,насиља,злостављања и занемаривања.
Чланови тима планирају,организују, спроводе, прате реализацију и ефекте
 мера превенције како би се предупредио сваки облик дискриминаторског понашања,
којим се вређа углед, част или достојанство и спречили сви облици насиља
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, вређање угледа,
части или достојанства, насиље, злостављање и занемаривање
Сврха је да се створи у школи подстицајно и сигурно окружење, негује атмосфера
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развије позитиван систем вредности.
У школи ће се радити на креирању климе у којој се учи, развија и негује култура
понашања и уважавања личности, не толерише се насиље, не ћути у вези са насиљем и
развија се одговорност свих.
Чланови тима су : Мерица Буј-Бјелогрлић, директор школе, Свјетлана Радуловић,
секретар школе, Татјана Јекић, психолог, Јелена Арсић, спец.педагог
Повереници подручних одељења - Слађана Мајданац, Снежана Младеновић, Александра
Марић, Наташа Рељин Голе, Сузана Марковић, Александра Радосављевић, Драгиња Ј.
Стефановић, Сања Марков
Предметни наставници- Зоран Џакула, Наташа Аврам, Милена Кулић, Марија Никић
Ивковић, Вишња Одри, Стефан Нишевић
Хигијеничарка - Милена Станковић
Представник Ученичког парламента – Михаило Невољица 7/1
Планиране активности
Формирање тима за заштиту од
дискриминације,насиља, злостављања и
занемаривања (Тим за заштиту)
Представљање плана рада НВ и ШО,
информисање о закључцима из претходне шк.
године у вези са појавом насиља и предложеним
мерама за унапређење безбедности ученика
Израда плана рада за школску 2021/2022.

Време
реализације

Носиоци активности

Август

Директор

Август, јун

Координатор тима, .директор

Септембар

Тим за заштиту
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Упознавање Тима са новим ,,Правилником о
протоколу поступању у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање“
Унапређење унутрашње заштитне мреже на
нивоу школе (дефинисање улога и одговорности
у примени процедура и поступака ,дежурства
наставника)
Информисање родитеља,запослених и ученика о
планираним активностима, улогом Тима и
могућности тражења подршке и помоћи од Тима
Избор представника ученика за чланове Тима
Истраживање појаве насиља,анализа
резултата,предлагање и предузимање мера за
унапређење безбедности,
Иформисање свих интересних група о томе
Обележавање ,,Дечије недеље“
Евидентирање понашања ученика у
дисцплинским свескама
Утврђивање одељенских правила понашања
Израда информативних паноа за родитеље,
наставнике и ученике, (правила понашања,
корисни сајтови , СОС телефони, нивои
насиља,поступци и процедуре у ситуацијама
дискриминације и насиља)
Израда текстова у вези са проблемом
дискриминације и насиља, промовисањем
толеранције и ненасиља и постављње на сајт
школе
Сарадња са ученицима током планирања и
реализације превентивних активности,
подстицање партиципације ученика
Обележавање Дана особа са инвалидитетом
Едукација о дигиталном насиљу – радионице за
ученике 5.разреда
Обележавање Међународног дана борбе против
вршњачког насиља
Платформа ,,Чувам те“ - едукација
Обележавање Европског дана борбе против
трговине људима
Обележавање Међународног дана толеранције
Обележавање Међународног дана људских
права
Обележавање Дана против расне
дискриминације

Септембар

Тим за заштиту

Септембар

Тим,директор

Септембар

Тим за заштиту, одељенске
старешине

Септембар

Координатор УП

Током године

Психолог, Тим за заштиту

Октобар

Тим за заштиту, одељенске
старешине
Одељенске старешине,предметни
нсаставници ,
Одељенске старешине

Током године
Септембар
/октобар
Септембар,
током године

Тим за заштиту,
одељенске старешине
координатор УП, ВТ

Током године

Тим, координатори ВТ и УП

Тим,Координатори ВТ и УП
Током године
03.децембар
Новембар –
фебруар
Фебраур

Тим,Координатори ВТ и УП
Психолог,прдагог, наставник
информатике

Током године
18. октобар

Тим,одељенске старешине ВТ

16.новембар
10.децембар

Тим,одељенске старешине ВТ
Тим,одељенске старешине ВТ

21. март

Тим,Координатори ВТ и УП
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Организовање семинара: ,, Водич за
препознавање и управљање емоцијама“
Радионице којима се промовише толеранција и
конструктивно решавање конфликта
Организовање спортских манифестација и
такмичења са развијањем осећаја за фер плеј
Успостављање спољашње заштитне мреже –
сарадња са институцијама и установама (Дом
здравља ,,Милутин Ивковић”, Центар за
социјални рад - Палилула, представници
полиције,Канцеларија за младе, Црвени крст Палилуле,..)
Организовање предавања, трибина, представа,
хуманитарних акција, изложби којима се
промовишу хумане вредности

Март

Директор, Координатор Тима

Током године

Психолог, педагог, одељенске
старешине
Наставнице физичког васпитања

децембар– мај
Током године

Тим за заштиту
директор

Током године

Одељ. старешине,
Тим,координатори
ВТ,УП, руководиоци секција

Консултације унутар школе ради процене нивоа
насиља, нивоа ризика и предузимања мера и
активности

Током године

Тим

Сарадња са полицијом - предавања

Током године

Одељењске старешине

Доношење плана заштите за конкретну
ситуацију и спровођење планиране активности
(појачани васпитни рад, интензивирани и
индивидуални рад са ученицима, родитељима,
наставницима

Током године

Тим

Праћење ефеката предузетих мера, анализа и
евалуација

Током године

Тим,одељенске старешине, ПП
служба

Вођење документације

Током године

Одељенске старешине,Тим

Праћење реализације Програма заштите,
праћење и процењивање ефеката предузетих
мера и давање одговарајућих предлога
директору

Током године

Тим за заштиту

Јун

Тим за заштиту

Разматрање потреба и давање предлога за
стручно усавршавање запослених у области
превенције дискриминације,насиља,
злостављања и занемаривања
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3.6.2.3 ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА
Вршњачки тим чине по два ученика из сваког одељења од петог до осмог разреда.
Активности тима усмерене су на промоцију ненасилне комуникације и пружање помоћи у
заштити од насиља. Координира Жељка Томашев.
Активности
Избор чланова Вршњачког тима (ВТ)
Упознавање ВТ са проблемом насиља у школи
(појам, врсте, законске одредбе,улога и
активности тима за заштиту ученика од насиља) и
улогом ВТ, Информисање и едукација ученика о
платформи ,,Чувам те“
Избор активности превентивног деловања тима

Време
реализације
Септембар

Носиоци
активности
Одељенске старешине

Септембар

Координатор ВТ

Октобар

ВТ
Тим за заштиту,ВТ, одељенске
старешине
Тим за заштиту,ВТ, одељенске
старешине
Тим за заштиту,ВТ, одељенске
старешине
Тим за заштиту,ВТ, одељенске
старешине
Тим за заштиту,ВТ, одељенске
старешине
Тим за заштиту,ВТ, одељенске
старешине

Обележавање ,,Дечије недеље“

Октобар

Обележавање Европског дана борбе против
трговине људима

Октобар

Обележавање Међународног дана толеранције

Новембар

Обележавање Светског дана особа са посебним
потребама

Децембар

Обележавање Међународног дана људских права

Децембар

Обележавање Међународног дана борбе против
вршњачког насиља
Промовисање толеранције, солидарности,
хуманости,сарадње и других хуманих вредности.
Разматрање актуелне ситуације у вези са појавом
насиља у школи,предлагање начина решавања
сукоба и реаговања на насиље
Осмишљавање, израда прилога и уређење кутка
посвећеног превенцији насиља, промовисању
ненасиља
Припрема прилога за сајт школе
Информисање другова из одељења о активностима
ВТ и укључивање у акције ВТ
Евалуација и предлози за унапређење рада ВТ

Фебруар
Током године

Координатор, ВТ

Током године

ВТ

Током године

ВТ

Током године

ВТ, Тим за сајт школе

Током године

ВТ

Јануар и јун

ВТ

3.6.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Руководилац тима:Татјана Јекић,психолог
Чланови су: Представници Стручних већа – Ивана Стаменковић, Весна Репић, Јелена
Михајлов, Јелена Смољановић, Наталија Божић
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Време реализације

Активности

Август

Формирање Тима за инклузивно образовање
(ТИО)
Израда плана активности ТИО за школску
2021/2022.год.

Септембар
Септембар
Септембар

Септембар и током
године
Тромесечно/
полугодишње
Класифик. периоди

Друго
полугодиште,мај,јун
Током године

Децембар
Током године

Током године

Одређивање чланова тимова за пружање
додатне подршке ученицима (ИОП тимова)
Информисање Наставничког већа ,Савета
ридитеља,родитеља на родитељским
састанцима, ШО, Педагошког колегијума о
принципима инклузивног образовања,
активностима ТИО
Идентификовање ученика којима је
потребна додатна подршка у образовању и
израда планова рада са њима
(индивидуализације, ИОП-и)
Израда ИОП-а
Праћење напредовања и вредновање
постигнућа ученика који имају потребу за
додатном подршшком у образовноваспитном раду и информисање педагошког
колегијума, наставничког, стручних и
одељенских већа
Пружање помоћи ученицима којима је
потребна додатна подршка у образовању у
вези са полагањем завршног испита и
уписом у средњу школу
Стварање позитивне атмофере за
прихватање ИО међу ученицима (пружање
подршке у образовно-васпитном
раду,информисање ученика о ИО, развијање
емпатије, толеранције.
Обележавање Међународног дана особа са
посебним потребама
Унапређивање базе података о ученицима
који имају потребу за додатном подршком
(идентификовање ученика и области
подршке, израда педагошког профила,ИОПа,евалуација) анализа специфичности
развојних и др. тешкоћа и потреба ученика.
Сарадња са родитељима (прикупљање
података за израду пед. профила, праћење
напредовања ученика, стварање климе
подршке и прихватања ИО родитељски
састанци, размена информација о ефектима
примењених мера и предлози за унапређење
истих, сарадња у вези са избором и уписом
ученика у средње школе...)

Носиоци
активности
Директор
ТИО
ТИО предлаже, директор
формира
Директор, координатор ТИО,
одељенске старешине

ИОП-тимови,ТИО

ИОП тимови
ИОП тимови, ТИО, одељењске
старешине

ИОП тимови,ТИО

Координатор ТИО, одељењске
старешине

ТИО,ВТ,Тима за заштиту
одељенске старешине
Одељењске старешине, ТИО

Одељењске старешине, ТИО
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На крају првог
полугодишта и на крају
школске
године
На крају школске
године

Друго полугодиште
Током године
Током године

Током године

Евалуација рада ТИО, координираности
свих учесника у спровођењу мера
ИО,предлагање мера за унапређење ИО у
школи и нформисање НВ.
Разматрање потреба и давање предлога за
усавршавање запослених у области ИО
Приреме за ЗИ и прилагођавање ЗИ
Израда плана транзиције и сарадња са
средњим школама
Сарадња са родитељима у вези остваривања
афирмативних мера за упис ученика ромске
националности у средње школе
Сарадња са стручним органима у школи
(одељенска и стручна већа, НВ, педагошки
колегијум) и личним пратиоцима
Сарадња са релевантним институцијама
(ИРК,ШУ-окружна уписна комисија, ДЗ,
ЦСР)
Вођење документације за ученике који раде
уз примену мера индивидуализације и раде
по ИОП-у, записника о раду ТИО и израда
извештаја.

ТИО

ТИО
Пред. сред. ТИО
Родитељи учен. 8. разреда
ТИО
ТИО
ИОП тимови,ТИО

3.6.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже ученицима и
родитељима, односно другим законским заступницима у избору средњу школе и занимања
према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и
иинформише их о карактеру и условима рада појединих занимања.У школи се формира
Тим за професионалну оријентацију који реализује програм професионалне оријентације
за ученике седмог и осмог разреда.
Носиоци активности у реализацији програма професионалне оријентације су стручни
сарадници, одељенске старешине 7.и 8. разреда, и наставници.
Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине 8.разреда: Сандра
Симић, Ивана Стаменковић, Раде Гачевић, Марија Манић, Татјана Јекић,психолог школе.
Руководилац тима је Јелена Смољановић.
АКТИВНОСТИ
Формирање школског тима за ПО
Израда плана рада тима за ПО
Информисање свих интересних група и
промоција програма ПО (Наставничко
веће, Савет родитеља, Школски одбор,
ученици 7. и 8.разреда и њихови
родитељи)

ВРЕМЕ
Август
Септембар
Септембар

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Директор
Тим за ПО
Тим за ПО,
директор, одељенске
старешине 7.и 8. разреда
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Избор радионица из пројекта
„Професионална оријентација на преласку
у средњу школу“које ће се реализовати са
ученицима 7.и 8.разреда и прављење
распореда реализације на ЧОС
Реализација изабраних радионица из
пројекта „Професионална оријентација на
преласку у средњу школу“са ученицима
7.и 8.разреда ( модули:самоспознаја,
информисање о занимањима, могућности
школовања, реални сусрети, одлука
о избору занимања)
Континуирано информисање ученика о
свим важним питањима за избор средње
школе односно занимања и пружање
потребне помоћи (на ЧОС, на часовима
редовне наставе,на паноу–кутку за ПР, на
сајту школе, индивидуални разговори и
др)
Испитивање
интересовања,способности,особина
личности, професионално саветовање
Реализација родитељског састанка за
родитеље ученика 8.разреда
(информисање о значају избора занимања,
факторима успешног избора,
карактеристикама занимања, средњим
школама ,условима уписа и сл.)
Организовање манифестација и акција из
области ПО у школи и посета
манифестацијама које се организују на
Општини Палилула и у граду :
-“Дани ПО у школи“,
- посета сајма образовања
-“Бивши ученици о новој школи“
- представљање средњих школа у
нашој школи...

Септембар

Тим за ПО

Новембар-март

Тим за ПО,
одељенске старешине 7. и
8.разреда

Током године

Психолог и педагог,тим за
ПО, одељенске старешине 7.и
8. разреда, предметни
наставници

Децембар-јануар, током
године

Психолог

Април

Педагог и психолог

Током другог полугодишта

Тим за ПО

3.6.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови Тима: Јована Тошић, Сања Марков, Наташа Аврам, Сања Бјелогрлић
Председник тима је Радован Срданов, наст.технике и технологије
Време
Октобар - децембар

АКТИВНОСТИ
- Писање акционог плана
- промоција предузетништва кроз
акције у школи
- Праћење реализације пројеката

Реализатори
- чланови тима
- предм. наставници
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јануар

април

јун
август

- Извештавање на Наставничком
већу о реализацији пројеката,
пројектне наставе, угледних
часова,
- Предлагање мера за побољшање
рада
- Праћење обезбеђених услова за
развој међупредметних
компетенција;
- Јачање компетенција кроз
стручно усавршавање и ,,примере
добре праксе“
- Извештавање о запаженим
резултатима, тешкоћама; предлог
за идућу годину
- Конституисање Тима и
доношење плана рада

- чланови већа

Чланови Тима
Предметни наставници

Чланови Тима
Директор, чланови Тима

3.6.7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈА
УСТАНОВЕ
Чланови Тима: Мерица Буј-Бјелогрлић, директор школе, Драгана Вешковић,
педагог, Жарко Каракашевић, Вишња Одри, Јелена Михајлов, Миона Љубисављевић,
Слађана Мајданац Миличић, Весна Миленковић
Председник тима је Олгица Бајић, наст. технике и технологије.
Време
Октобар - новембар

Децембар - јануар

Март - април

АКТИВНОСТИ
- Писање акционог плана
- Праћење реализације
образовно-васпитног рада
по Посебном програму
- Праћење акционог плана
самовредновања
- Анализира обухват и
бригу за децу из осетљивих
категорија,
- Процењује оствареност
пројеката, извештај о раду

Реализатори
Чланови
Директор, пом.директора,
стр. сарадници

- Анализира и обезбеђује
простор и опрему за рад
свих запослених

Директор, пом.директора,
секретар

Предм. наставници
Тим за самовредновање
одељ. старешине
Чланови Тима за сарадњу
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Јун
Август

- Анализира материјалне и Финансијска служба
финансијске ресурсе
- Подноси извештај о раду
Председник тима
Наставничком већу и
директору
- Предлаже план рада за
Чланови тима
идућу годину,

3.7. ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
3.7.1. ПЛАНОВИ РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА
ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

- Разматрање и усвајање планa рада Разредног већа првог
разреда
- Разматрање годишњих планова рада обавезне, изборне,
допунске наставе и новог наст. предмета Дигитални свет
по Посебном програму за време трајања пандемије
- Годишњи и недељни фонд часова, распоред часова
(организација рада),
- Примена електронског дневника у Малој школи и
Товилишту
- Усвајање наслова уџбеника и лектире
- Усвајање предлога прибора за реализацију плана и
програма првог разреда; опремљеност училима (набавка и
допуна)
- Предлог и избор школских часописа и помоћне
литературе
- Предлагање, разматрање и анкетирање родитеља за
изборне предмете

Разредно веће
првог разреда

- Анализа реализације наставног плана и програма
- Анализа постигнућа и напредовања ученика
- Евидентирање ученика са потешкоћама у напредовању
- Анализа дисциплине и изостанака ученика
- Предлози мера за побољшање успеха ученика

Разредно веће
првог разреда
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НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

- Анализа реализације наставног плана и програма
- Анализа постигнућа и напредовања ученика
- Евидентирање ученика са потешкоћама у напредовању
- Учешће у организацији и реализацији школских прослава
и празника
- Анализа реализације наставног плана и програма на крају
првог полугодишта
- Анализа постигнућа и напредовања ученика
- Анализа дисциплине и изостанака ученика
- Евидентирање ученика са потешкоћама у напредовању
- Предлози мера за побољшање успеха ученика
- Учешће у организацији и реализацији школских прослава
и празника
- Учешће на стручним семинарима и скуповима
- Учешће на школским и општинским такмичењима и
такмичењима које организују друге институције

- Анализа реализације наставног плана и програма
- Анализа постигнућа и напредовања ученика
- Учешће на стручним семинарима и скуповима
- Избор уџбеника за наредну школску годину

Разредно веће
првог разреда

Разредно веће
првог разреда

Разредно веће
првог разреда

Разредно веће
првог разреда

- Анализа реализације наставног плана и програма на крају
трећег класификационог периода
- Анализа постигнућа и напредовања ученика
Разредно веће
- Анализа дисциплине и изостанака ученика
првог разреда
- Резултати остварени у допунској настави и ваннаставним
активностима
- Учешће у организацији и реализацији школских прослава
и празника
Разредно веће
- Учешће у организацији и реализацији школских прослава првог разреда
и празника
- Извођење полудневног излета
- Анализа реализације наставног плана и програма за
протеклу школску годину
- Анализа успеха,изостанака и дисциплине ученика на
крају школске године
- Реализација плана посета, излета и наставе у природи
- Усвајање извештаја о раду Разредног већа првог разреда

Разредно веће
првог разреда

Руководилац већа: Драгиња Ј. Стефановић, наст.разредне наставе
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
ВРЕМЕ
(месец)

IX

X

XI

XII

САДРЖАЈ РАДА

Сарадници

-Упознавање Календара образовно-васпитног рада основне
школе за школску 2021/2022. годину;
-Планирање образовно-васпитног рада по Посебном
програму за време трајања пандемије.
- Почетак уноса педагошке документације у електронски
дневник, Мала школа и Товилиште
- Предлог школских часописа и додатне литературе у
настави
- Усвајање распореда часова,
- Усвајање планова посета, екскурзија, наставе у природи;
-Евидентирање ученика са потешкоћама у учењу, писање
планова индивидуализације
-Укључивање ученика у допунску наставу

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,
педагог,
психолог

-Обележавање Дечије недеље
-Обележавање Дана заштите животиња и Дана здраве
исхране
-Анализа реализације наставног плана и програма
- Евидентирање ученика са потешкоћама у учењу;
-Израда педагошких профила ученика са потешкоћама и
доношење мера за побољшање успеха

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,
педагог,
психолог

-Анализа реализације наставног плана и програма,
предлози за вредновање и мере побољшања
чланова већа и евидентирање потешкоћа при реализацији
-Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика у
протеклом периоду
-Евидентирање ученика са потешкоћама у напредовању
-Предлози мера за побољшање успеха ученика
- Светски дан људске солидарности „Друг – другу“
- „Новогодишњи базар“ ( учествовање у заједничким
акцијама у припремању Новогодишњег базара), ако
престане пандемија

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,
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I

- Анализа реализације наставног плана и програма- размена
искуства чланова већа и евидентирање потешкоћа при
реализацији;
- Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на
крају 1. полугодишта;
- Анализа рада допунске наставе и слободних активности;
- Евидентирање ученика са потешкоћама у учењу;
- Доношење мера за побољшање успеха ученика;
- Школска слава Свети Сава

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,
педагог,
психолог

II

-Учешће на стручним семинарима и скуповима
- Одељењска такмичења рецитатора
- Дан државности

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,

III

-Организација, реализација и анализа такмичења
рецитатора
-Анализа реализације наставног плана и програма

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,

IV

- Реализација угледних часова
- Анализа реализације наставног плана и програма- размена
искуства чланова већа и евидентирање потешкоћа при
реализацији;
- Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на
крају другог тромесечја;
- Анализа рада допунске наставе и слободних активности;
- Евидентирање ученика са потешкоћама у учењу;
- Доношење мера за побољшање успеха ученика;

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,

V

- Прослава Дана школе
- Анализа реализације наставног плана и програма
-Анализа успеха и дисциплине ученика
- Извођење полудневног излета, настава у природи
- Анализа реализације наставног плана и програма- размена
искуства чланова већа и евидентирање потешкоћа при
реализацији;
- Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на
крају године;
- Анализа рада допунске наставе и слободних активности;
- Евидентирање ученика који полажу разредни испит, избор
чланова испитне комисије и састављање испитних питања
- Анализа рада Разредног већа 2. разреда у протеклом
периоду

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,

VI

Руководилац,
Разредно веће
другог разреда,

Руковидалац већа: Весна Миленковић, наст. разредне наставе
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
- Руководилац
- Чланови већа
-Aктив за
разредну
наставу

- Руководилац
- Чланови већа

- Руководилац
- Чланови већа

- Руководилац
- Чланови већа

САДРЖАЈ РАДА
- Разматрање и усвајање плана рада разредног већа 3.
разреда,
- Усвајање годишњих планова рада обавезних
наставних предмета, изборних наставних предмета,
допунске наставе и ваннаставних активности, по
Посебном програму за време трајања пандемије
- Годишњи и недељни фонд часова, распоред часова
-Планирање допунске,додатне наставе и слободних
активности,
-планирање стручног усавршавања,
-планирање излета и наставе у природи
-планирање посета позориштима
-предлог и избор школских часописа и помоћне
литературе
-анализа реализације наставног плана и програма и
тешкоће при реализацији
-евидентирање ученика који отежано прате наставу
-евидентирање даровитих ученика
-евидентирање ученика који похађају допунску наставу
-евидентирање ученика који нередовно похађају
наставу
-предлози мера за побољшање успеха
-припрема тестова из српског језика, математике и
природе и друштва
-анализа реализације наставног плана и програма и
тешкоће при реализацији
-анализа урађених тестова и уједначавање критеријума
оцењивања
-предлози мера за побољшање успеха
-договор око писменог задатка из српског језика
-ученици који нередовно похађају наставу
-Обележавање Дечије недеље;
-Обележавање Дана заштите животиња
-анализа успеха, владања и изостанака ученика и мере
за побољшање успеха
-ученици са потешкоћама у учењу
-ученици који нередовно прате наставу
-евидентирање ученика са проблемима у понашању
- предлози мера за побољшање успеха
-анализа писменог задатка из српског језика

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
август

септембар

октобар

новембар
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-договор око израде полугодишњих тестова
-Дан примирја у Првом светском рату
- Руководилац
- Чланови већа

- Руководилац
- Чланови већа

- Руководилац
- Чланови већа

- Руководилац
- Чланови већа

- Руководилац
- Чланови већа

-анализа реализације наставног плана и програма и
тешкоће при реализацији
-кретање броја ученика
-ученици са потешкоћама у учењу
-ученици који нередовно прате наставу
-евидентирање ученика са проблемима у понашању
- предлози мера за побољшање успеха
-анализа писменог задатка из српског језика
- Светски дан људске солидарности „Друг – другу“
- „Новогодишњи базар“
-анализа успеха ,владања и изостанака ученика и мере
за побољшање успеха
-ученици са потешкоћама у учењу
-ученици који нередовно прате наставу
-евидентирање ученика са проблемима у понашању
- предлози мера за побољшање успеха
-анализа урађених тестова и уједначавање критеријума
оцењивања
-Школска слава
-договор око школских такмичења
-Један пакетић- много љубави (хуманитарана акција);
-Светски дан борбе против пушења

децембар

-анализа реализације наставног плана и програма и
тешкоће при реализацији
-ученици који нередовно похађају наставу
-припрема тестова за трећи класификациони период и
уједначавање критеријума оцењивања
-договор око писменог задатка из српског језика
-договор око школских такмичења
- Дан државности
-анализа реализације наставног плана и програма и
тешкоће при реализацији
-ученици са потешкоћама у учењу
-ученици који нередовно прате наставу
-евидентирање ученика са проблемима у понашању
-анализа тестова и резултати писменог задатка
-уједначавање критеријума оцењивања
- предлози мера за побољшање успеха
-учешће на такмичењима
-анализа успеха, владања и изостанака ученика и мере
за побољшање успеха
-ученици са потешкоћама у учењу

фебруар

јануар

март

април
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-ученици који нередовно прате наставу
-евидентирање ученика са проблемима у понашању
- предлози мера за побољшање успеха
-планирање писменог задатка из српског језика
-Ускршњи базар -продајна изложба дечјих радова
поводом Васкрса
-Светски дан здравља
- Руководилац
- Чланови већа

--анализа реализације наставног плана и програма и
тешкоће при реализацији
-прослава Дана Школе
-припрема тестова за крај школске године
-извођење излета и наставе у природи

мај

- Руководилац
- Чланови већа

-анализа успеха, владања и дисциплине ученика
-реализација часова редовне ,допунске и додатне
наставе
-реализација излета и наставе у природи
-анализа тестова и резултати писмених задатака из
српског језика
-уједначавање критеријума оцењивања
- Учешће на стручним семинарима и скуповима
- Анализа реализације наставног програма за 3. разред
за протеклу школску годину
- Анализа и извештаји са такмичења
- Самовредновање оствареног рада разредног већа
- Предлагање, разматрање и анкетирање родитеља за
изборне предмете
- Усвајање извештаја о раду разредног већа трећег
разреда

јун

Руководилац већа: Рада Петрић, наст.разредне наставе
ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЧЕТРВРТОГ РАЗРЕДА
носиоци
активности

садржај рада

VIII

-Руководилац
-Чланови већа

- Разматрање и усвајање плана рада Разредног већа IV
разреда
- Планирање образовно-васпитног рада по Посебном
програму за време трајања пандемије
- Годишњи и недељни фонд часова

VIII

време
реализације

VIII
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- Усвајање предлога прибора за реализацију плана и
програма четвртог разреда

-Чланови већа
-Педагог
-Психолог
-Предметни
наставници

VIII
VIII
VIII

- Опремљеност училима (набавка и допуна)
- Разматрање и усвајање распореда часова,
организација рада по основном моделу, кобинованом
моделу Аи Б групе у 4/6
- Договор о изради месечних планова
- Критеријуми и избор ученика за додатну наставу
- Извештавање о здравственом стању ученика и
наставника током пандемије

VIII
IX
IX и током трајања
пандемије

- Додатна подршка за ученика са тешкоћама

IX и током године

-Предлог дестинација, планирање, реализација и
анализа посета, полудневних излета и наставе у
природи, предлог и избор школских часописа
- Планирање и анализа писмених задатака из српског
језика и математике
- Организовање родитељских састанакa
- Сарадања са предметним наставницима
-Сарадња са Домом здравља

IX,XI,XII,IV,VI

X,XI,XII,II,IV,VI
IX,X,XII,IV,VI
XII, VI
током године

Чланови већа

- Обележавање Дечије недеље;
-Обележавање Дана заштите животиња
-Дан примирја у Првом светском рату
-Светски дан људске солидарности „Друг – другу“
-Светски дан борбе против пушења
-Дан државности
- Међународни дан борбе против расне
дискриминације;
-Светски дан здравља
-прослава Дана школе

-Руководилац
-Чланови већа
-Педагог
-Психолог

- Анализа реализације наставног плана и програма –
размена искуства чланова већа и евидентирање
потешкоћа при реализацији
- Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика
- Предлози мера за побољшање успеха

-Руководилац
-Чланови већа
-Педагог
-Психолог

- Евидентирање ученика са потешкоћама у учењу
- „Школа без насиља“ – рад вршњачких тимова

IX,XI,XII,IV,VI
IX

- Сарадња са стручним већима

IX,XI,XII,IV,VI

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,

IX,XI,XII,IV,VI
IX,XI,XII,IV,VI
IX,XI,XII,IV,VI

током године
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-Руководилац
-Чланови већа
-Педагог
-Психолог

- Учешће на школским и општинским и такмичењима
које организују друге институције током године
- Учешће у реализацији и организацији школских
празника
- Учешће на стручним семинарима и скуповима

IиV
током године

- Анализа реализације наставног програма за четврти
разред за протеклу школску годину
- Извођење наставе у природи

VI

- Анализа и извештаји са такмичења
- Предлагање, разматрање и анкетирање родитеља за
изборне предмете
- Усвајање извештаја о раду разредног већа четвртог
разреда

VI
VI

VI

VI

Руководилац већа: Драгана Младеновић, наст.разредне наставе
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, пружа могућност
продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитнообразовног рада.
Ученици у продуженом боравку имају свог наставника и учионицу са простором за разне
активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен групи
ученика првог циклуса у ваннаставном времену. Наставник прави распоред и организује
активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у
продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са
наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике.
Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставник поклања
пажњу и пружа помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се
оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По
измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено према индивидуалним
афинитетима сваког детета.
Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативнозабавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора,
добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.
У групу продуженог боравка укључују се ученици из одељења првог и другог
разреда. Група је хетерогена, максималан број васпитне групе је 30 ученика.
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У дневној организацији и извођењу васпитно-образовног рада продуженог
боравка школа обезбеђује:
730 – јутарњи прихват ученика
800 – 1135 /1220– преподневне активности (настава)
1230- 1330- ручак
1330 – 1700 – послеподневне активности
1700 – завршетак послеподневног рада.

Школа обезбеђује ученицима у продуженом боравку исхрану. Храна се у школу
допрема путем кетеринга.О квалитету исхране ученика брине комисија за исхрану.
У саставу јеловника учествују ученици и наставници који раде са њима. Санитарна
инспекција редовно врши хигијенски надзор.
За дневни боравак деце у школи обезбеђен је простор за вишеструке
активности:
Комплетно опремељена, учионица која обилује дидактичким материјалом,
играчкама, друштвеним играма, телевизором и DVD уређајем, сликарским материјалом.
За спортске активности увек је на располагању школски терен.
Боравак омогућава ученицима, који су ван куће пре или после наставе занимљиво
и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове деце,
сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника. Услови боравка деце у
ваннаставном времену у потпуности одговарају психофизичким потребама детета у
поменутом узрасту. Боравак не подразумева просто збрињавање деце док су родитељи на
послу. То потврђује специјалан васпитно-образовни програм, који је уз велику дозу
самосталности по питању метода и постављених циљева сачињен од стране наставника
који ради у боравку. Планирана је сарадња са педагошко-психолошком службом у виду
асистенције у реализацији плана и програма, метода подучавања, циљева подучавања и
учења.
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Учење и израда домаћих задатака
Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са
наставником, ученици организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и
усвајају нова знања, умења и навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује
у одређено време. Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају,
исправљају и вреднују, али се не оцењују. Ученици који имају тешкоће у савладавању
наставног градива добијају помоћ у виду индивидуалног рада који подразумева допунске
часове и додатно ангажовање наставника.
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Напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки
организовано задавати додатни задаци као што су:







Читање домаће лектире,
Читање листова и часописа за децу,
Коришћење енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучновизуелним садржајима,
Меморисање краћих поетских и прозних текстова,
Вођење дневника и календара природе и друштва,
Гледање одређених телевизијских емисија едукативног карактера.

О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају
родитељи на родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима.
Наставник у продуженом боравку обавезан је да води додатну педагошку
документацију у Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у организацију и
реализацију процеса рада продуженог боравка и омогућава континуирано праћење
развоја и успеха ученика током школске године .
У дневни рад продуженог боравка, између осталог, уписује се мишљење о раду и
напредовању ученика на крају сваког класификационог периода ( прво тромесечје, прво
полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште ) у току школске године. Наставник
уноси податке о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији
ученика, времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се и
мишљење о раду ученика у слободним активностима, о прихватању активности, степену
активног односа према раду, марљивости и уредности.
Ликовно стваралаштво
Часови ликовног стваралаштва имају за циљ обучавање деце да рукују
одговарајућим прибором и материјалом, да овладају ликовним техникама. Планом и
програмом већа наставника у продуженом боравку обухваћено је континуирано праћење
промена у природи током целе године, уређење паноа поводом смене годишњих доба,
обележавање празника, школске славе и свих осталих актуелности. Организовање
изложби додатно мотивише децу за овај вид стваралаштва.
Музичка култура и хорско певање
Свакодневно певање, свирање и играње значајно доприноси развијању
креативности, маште као и општој атмосфери. Музика која се слуша одабрана је
пажљиво да би позитивно утицала на формирање слуха и развијање афинитета за добру
музику.
У оквиру активности дневног боравка организовано је хорско певање као
издвојена секција где се деца уводе у музичко стваралаштво, усавршавање и развијање
слуха. У оквиру ове секције припремају се и реализују концерти и наступи у школи,
добротворни концерти и друге манифестације.
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Сценско стваралаштво
Ова секција подстиче и афирмише дечји драмско-сценски израз, развија таленат и
њихову креативност, доприноси остваривању културне мисије школе као отворене
институције за стваралаштво деце у слободном времену и доприноси развоју позоришне
културе уопште.
Васпитно-образовни карактер оваквих активности је од изузетног значаја и има
циљ развијање говорне културе ученика, изражајну интерпретацију текстова, сценски
наступ, вежбе реторике и дикције.
Спортске активности и боравак у природи
Издвојено одељење Товилиште располаже школским теренима који су
свакодневно на располагању ученицима који бораве у школи у ваннаставном времену.
Трчање, корективне вежбе, колективни спорт су активности које усмеравају и
подстичу децу на бављење спортом и стварају жељу за здравим животом. Време
проведено напољу подразумева уочавање промене у природи, сакупљање лишћа,цвећа,
прављење хербаријума... У циљу развијања еколошке свести код ученика, брине се о
очувању природе. Планирана је садња цвећа, дрвећа, чишћење дворишта од смећа.
,,Млади еколози“
Ученици у боравку, између осталог уче, стичу навике и проширују своја знања из
Света око нас и Чувара природе. Уз помоћ свог учитеља из боравка вредно саде зеленило,
чувају околину и воде рачуна да школско двориште увек буде чисто.
Лепо понашање
Деца се уче лепом понашању током боравка у школи. Бон-тон у свакодневним
ситуацијама ( у школској кухињи, на прославама рођендана, понашање у учионици и
осталим просторијама школе, школском дворишту) неопходан је у васпитању детета, као
и у каснијој комуникацији са околином
Радионице уз присуство родитеља
Сваки вид активности намењен је едукацији од стране родитеља. Посете родитеља
су добровољне и организују се у циљу добре сарадње и доприноса родитеља естетском
развоју личности код деце. Родитељи могу узети учешће у креирању и изради костима за
позоришне представе, преношењу знања из народне радиности, помоћ у постављању
изложби.

86

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

3.7.2.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
Време
реализације

Септембар:

Новембар:

Децембар:

Јануар:

Фебруар:

ПЛАНИРАЊЕ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
1.Усвајање годишњег плана рада
2.Усвајање распореда писмених задатака и
контролних вежби;
3. План и програм екскурзија, излета
4.Предлог ученика за додатну и допунску наставу;
5. ИОП (одређивање ученика којима је потребна
додатна подршка у савладавању градива)
6. Сарадња са родитељима (за време трајања
пандемије преко вибер група)
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог класификационог периода;
2.Реализација образовно-васпитног рада по
Посебном програму;
3. Разматрање извештаја о појачаном васпитном
раду и предузете мере
4. Предлог мера за побољшање успеха
* Уколико престане пандемија:
1.Културне манифестације (посета позоришту,
биоскопу)
2. Новогодишњи забавни програм за ученике
3. Спортска недеља
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог полугодишта шк. 2021/2022.
2.Реализација редовне наставе и ваннаставних
активности;
3. Предлог мера за побољшање успеха
4. Разматрање извештаја о појачаном васпитном
раду
5. Изрицање васпитних мера
6. Избор ученика за школска такмичења
7. Светосавска приредба
8. Писање полугодишњег извештаја о раду
одељењског већа
1.Реализација и анализа резултата школских
такмичења
2.Израда плана ИОП-а за друго полугодиште

Носиоци активности

Чланови већа,

Предметни наставници

Чланови већа
Одељ. старешине

Чланови одељењског
већа
Помоћник директора
Наст. физичког
васпитања

Чланови већа
Предметни наст.
Одељењски сарешина
Предметни наставници
Тим за културну
делатност
Руководиоци већа
Чланови већа и ТИО
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Април:

Мај:

Јун:

Август:

1.Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода;
2.Реализација часова редовне наставе и
ваннаставних активности;
3. Предлог мера за побољшање успеха
4. Разматрање извештаја о појачаном васпитном
раду
5. Организација Ускршњег базара
6. Анализа успеха ученика на такмичењима
1.Обележавање Дана Школе
2. Спортска недеља
3. Родитељски састанци у вези предстојећег излета
4. Извештај о одржаном излету/екскурзији

1.Анализа успеха и дисциплине на крају наставног
периода шк.2021/2022.
2.Реализација редовне наставе и ваннаставних
активности;
3. Извештај о успеху ученика на такмичењима
4. Похвале и награде ученика
5. Годишњи извештај рада већа

Чланови већа
Предметни наст.
Одељ. старешина

Тим за културне
делатности, наст.
физичког васпитања,
одељењске старешине,
вођа пута

Чланови већа
Предметни наст.

Руководилац већа
1.Анализа постигнућа ученика на крају школске
2021/2022.
Чланови већа, педагог
2.Анализа поправних и завршног испита
3. Глобално и оперативно планирање свих облика
васпитно-образовног рада са применом стандарда
Анализа успеха и дисциплине се врши тромесечно, а по потреби и чешће

Анализа
успеха и
дисциплине
ученика
-Документација се води у електронској форми, а налази се у електронском
Вођење
документације дневнику.
о раду
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3.8.ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
Време
Активности
реализације
септембар Представљање, међусобно упознавање и обилазак
школских просторија
Упознавање са Правилником о понашању
Учешће у доношењу правила понашања у одељењу,
последице непоштовања одељенских правила
Пут од куће до школе и натраг (безбедност
ученика)
октобар

новембар
децембар

јануар

фебруар
март

Носиоци
Разредне старешине

Родитељи и
раз.старешине
Разредне старешине

,,Дечија недеља“- радионице из програма: ,, Буквар
Дечијих права“
Наша одељенска заједница-избор одбора; активност
редара
Ученици одељења
Наше понашање на часу, у ходнику и у школском
дворишту
Добар друг- ко је то?
Психолог
Разликовање несташлука од насилног понашања;
решавање конфликата
Ко је Вук Стефановић Караџић
Медицинска сестра
Здравље, хигијена, исхрана; значај ужине у школи
Дружење ван школе
Прављење украса за Нову годину и уређење
учионице,паноа
Шта гледамо на ТВ-у
Изражавање и поштовање својих и уважавање
туђих потреба
Толеранција у разреду и код куће(радионица )
,,О Светом Сави“
Посета и помоћ болесном другу
Хоби-слободно време
Посета школској библиотеци
Одељенско такмичење рецитатора
Сарадња, толеранција-дискриминација, насиље
Средства масовне комуникације и њихов утицај на
здравље
,, Како се дружимо“

Родитељи
Разредне старешине

Разредне старешине
Библиотекар школе
Чланови већа
ПП служба
Разредне старешине
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април
мај

јун

Учешће на ликовном конкурсу поводом Васкрса
Наше понашање у кући без родитеља
Пролећни пано
О Олги Петров
Ко и како ми помаже у учењу
Како да будем одговоран
Шта читамо, када и колико
Моја највећа жеља је...
Квиз знања из области опште културе
Припрема приредбе за крај првог разреда
Како нам је било у првом разреду

Наст. ликов.култ.
Разредне старешине

Разредне старешине
ученици одељења
Родитељи
Разредне старешине

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА
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Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар
Март

Април
Мај

Активности
Кућни ред школе-правила понашања
Избор одбора одељенске заједнице
Дефинисање и учешће у доношењу одељенских
правила
Чување уџбеника и прибора, личне и школске
имовине
Непожељна понашања и последице
Обележавање дечије недеље,Буквар дечијих права
Здравље је наше највеће богатство
Значај разноврсне исхране
Шта је другарство?( дружење са другом одељенском
заједницом )
Добар друг-ко је то?(Мој најбољи друг је...)
Моја школа-школа без насиља
Поштујемо различитости
Мој успех на крају првог тромесечја

Носиоци

Разредне
старешине
ПП служба
Разредне
старешине
Патронажна сестра
Чланови већа

Психолог
Пратилац уч.
миграната
Чла. већа
Када тражити помоћ других, учитеља или родитеља? Родитељи
Разредне
Безбедност у школи, кући, насељу…
старешине
Како се понашамо у позоришту, биоскопу,…
Понашање на јавном месту( Ризична понашања )
Ученици ОЗ
Моје активности у току дана
Свети Сава у причама, песмама и сликама
Библиотекар
Разредне
Успех на полугодишту
старешине
Дружење ван школе
Са зимског распуста- пано
Какву околину желимо?
Разр. старешине
Родитељи
Изложба радова поводом 8. марта
Пом.особље
Да нам учионица буде уредна (хигијена простора и
околине)
Патронажна сестра
Лична хигијена
„У здравом телу, здрав дух“
Раз. старешине
Пролеће-пано
Родитељи
Наст. лик.културе
Ликовни конкурс поводом Ускрса
Чл. већа
Наш успех на крају 3. тромесечја
Квиз знања(међуодељенска такмичења )
Чланови већа
Олга Петров- лик наше школе
Разред.старешине
Прочитао/ла сам и препоручујем
Наши најлепши ликовни и литерарни радови
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Јун

Рад и успех у другом разреду
Како смо се дружили у другом разреду

Чланови већа

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У КОМБИНОВАНОМ
ОДЕЉЕЊУ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА
Време
Активност
реализације
септембар Представљање, међусобно упознавање и обилазак
школских просторија
Упознавање са Правилником о понашању
Шта значе речи право, одговорност, обавеза
Учешће у доношењу правила понашања у одељењу
Последице непоштовања одељенских правила
Пут од куће до школе и натраг
Безбедност ученика у школи, кући, насељу
октобар
Дечја недеља. Буквар дечијих права.
Поштујемо различитости. Ко су мигранти(по
потреби )
Наша одељењска заједница-избор одбора; активност
редара
Здравље је наше највеће богатство
Шта је другарство?
Добар друг- ко је то?
Имамо ли проблеме, како их решавамо?
Када тражити помоћ других,учитеља или родитеља?
Ко је Вук Стефановић Караџић
новембар
Јесмо ли самокритични?
Мој успех на крају првог тромесечја
Како се осећам у свом одељењу
Како препознатиосећања? Како их показати?
децембар

Како проводим слободно време. Хоби
Понашање на јавном месту
Како се понашамо у позоришту, биоскопу,…
Изражавање и поштовање својих и уважавање
туђих потреба
Толеранција у разреду и код куће(радионица )
Сарадњом до решења проблема. Пружи ми руку

Носилац
активности
Одељенски
старешина

Одељенски
старешина

Одељенски
старешина

Одељенски
старешина
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јануар

фебруар
март

април
мај

јун

Свети Сава у причама, песмама, сликама
Посета и помоћ болесном другу
Помоћ старијима
Наш успех на полугодишту
Са зимског распуста - пано
Какву околину желимо?
Сарадња, толеранција-дискриминација, насиље
Средства масовне комуникације и њихов утицај на
здравље
Да нам учионица буде уредна
У здравом телу – здрав дух
Здравље, хигијена, исхрана.
Значај ужине у школи
Опасне игре. Ризична понашања
Пролећни пано
Ко је била Олга Петров?
Ко и како ми помаже у учењу
Наши најлепши ликовни и литерарни радови
Шта читамо, када и колико
Посета школској библиотеци
Прочитао-ла сам и препоручујем
Моја највећа жеља је...
Квиз општег знања
Шта радити лети?
Како смо се дружили у овој школској години?
Весели растанак

Одељенски
старешина

Веће I раз.
ППслужба
Одељенски
старешина
Медицинска сестра

Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
Библиотекарка

Родитељи и
одељ.старешина

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У КОМБИНОВАНОМ
ОДЕЉЕЊУ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Наставне јединице
Упознавање ученика са планом рада и кућни ред школе
Предлагање и усвајање одељењских правила
Текстуално и ликовно представљање одељењских правила
Одбор одељенске заједнице
Дечја недеља
Лична хигијена и хигијена простора
Чување уџбеника и прибора
Чувајмо природу, личну и школску имовину
Читамо и причамо о Вуку Караџићу
Наш успех на крају првог тромесечја

Време
IX

X

XI
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Jeсењи крос
Шта се дешава у мом телу - пубертет
Разлика између насилног понашања и другарске шале
На које начине решавамо међусобне сукобе
Различити, другачији, а исти
Успех на полугодишту
Опасности на друштвеним мрежама
Новогодишњи маскенбал
Свети Сава – реализација приредбе
Интернет-странице које волимо
Понашање на јавним местима
Мој омиљени спортиста,глумац,певач,књижевник
Моје слободно време
Изложба радова – 8. Март
Пролећни карневал
Шта ја мислим о себи , а како ме другари виде и доживљавају
Ускршње ликовне радионице
Исхрана
Учешће на ликовном конкурсу поводом Васкрса
Моја школа – школа без насиља
Олга Петров – приредба за Дан школе
Наша мала башта
Уређење школског дворишта
Договор и припрема приредбе за крај године
Рад и успех у овој школској години
Приредба за крај школске године

XII

I
II

III

IV

V
VI

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
ПРВОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Време
Активност
реализације
септембар Представљање, упознавање и обилазак школских
просторија
Правила понашања у школи
Илустровање одељенских правила понашања
Од куће до школе (безбедност ученика)
октобар
Обележавање Дечје недеље-радионица
Наша одељенска заједница-избор одбора; активност
редара
Лепо понашање у школи, на улици, у превозу,
позоришту...
Другарство-како се дружимо

Носилац
активности
Одељенски
старешина

Одељенски
старешина
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новембар

децембар

јануар

фебруар
март

април

мај

јун

Разликовање и уочавање другарских шала и намера од
насиља
Вук Стефановић Караџић - лик и дело
У здравом телу здрав дух-здравље, исхрана,
рекреација и хигијена
Дружење ван школе
Основи безбедности деце
Шта гледамо на ТВ-у
Конструктивно решавање сукоба - радионица
Прављење украса за Нову годину
Стиже Нова година – уређење учионице
Ко је Свети Сава
Радне навике
Хоби-слободно време
Толеранција у разреду и код куће (радионица )
Одељенско такмичење рецитатора
Понашање у игри са вршњацима
Средства масовне комуникације и њихов утицај на
здравље
Изражавање и поштовање својих и уважавање туђих
потреба
Учешће на ликовном конкурсу поводом Васкрса
Како се понашамо када смо сами код куће
Компјутерске (телефонске) игрице-какве играм и
колико дуго
О Олги Петров
Ко и како ми помаже у учењу
Посета и помоћ болесном другу
Шта читамо, када и колико
Моја највећа жеља је...
Квиз из области опште културе
Припрема приредбе или журка за крај године
Како нам је било ове школске године

одељ.старешина
Медиц.сестра
одељ.старешина
Пред.МУП-а
Одељенски
старешина

Одељенски
старешина

Веће I и III раз.
ППслужба
Одељенски
старешина

Одељенски
старешина
Одељенски
старешина

Родитељи и
одељ.старешина
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Време
реализације

IX

X

XI

XII

САДРЖАЈ РАДА
Упознавање ученика са планом рада и кућни ред
школе
Предлагање и усвајање одељењских правила
Одбор одељењске заједнице
Буквар дечијих права
Обележавање Дечије недеље
Толеранција према разликама
Чувајмо природу, личну и школску имовину
Читамо и причамо о Вуку Караџићу
Наш успех на крају првог тромесечја
Шта се дешава у мом телу - пубертет
Сви смо ми исти - интеркултуралност
На које начине решавамо међусобне сукобе
Успех на полугодишту

I

II
III

IV

Дружење ван школе ( и за време распуста )
Обележавање школске славе Светог Саве
Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола
Емисије које гледамо на телевизији
Понашање на јавним местима
Безбедно коришћење интернета и друштваних мрежа
Моје слободно време
Изложба радова – 8. март
Моја школа – школа без насиља
Шта ја мислим о себи , а како ме другари виде и
доживљавају
Наш успех на крају 3. тромесечја

VI

Одељенски
старешина

Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
ПП служба
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
ПП служба
Одељенски
старешина
ПП служба
Одељенски
старешина
ПП служба
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина

Исхрана
Пролеће – пано
Олга Петров – приредба за Дан школе

V

Носиоци
активности

Одељенски
старешина

Договор и припрема приредбе за крај године
Рад и успех у четвртом разреду
Како се припремити за пети разред

Одељенски
старешина
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА

Време

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Носиоци
активности
Упознавање са ученицима
Одељењски
Избор руководства одељенске заједнице (председник, старешина
благајник, вршњачки тим)
Упознавање са Правилником понашања у школи
Правила понашања у одељењу
Насиље-појам и врста
ПП служба,
Штетност алкохола, дувана и дроге
ученици
Активности

Разговор о успеху на првом тромесечју
Родитељи и деца – зашто се не разумемо
Како изградити радне навике

Одељ.
старешина

Шта радим у току дана - како користим своје време
Моја права и одговорности
Прослава Нове године

Одељењски
старешина,

Мој план учења – највише волим да учим на следећи начин
Анализа личног и колективног школског успеха
Свети Сава – српски просветитељ

Одељењски
старешина и
ученици

Како негујемо другарство и пријатељство (без свађа, туча)
Сретење – Дан државности

Одељењски
старешина и
ученици

Осми март – Дан жена
Шта бих волео да будем кад порастем
Чувајмо заједничку имовину
Колико помажемо родитељима
Прве симпатије и љубави
Мале лажи, ситне преваре и крађе израстају у пороке
Ускршње радости
Мој хоби
Помоћ другу у невољи
Дан школе
Припреме за екскурзију, како се понашамо...
Импресије са излета
Анализа рада наше одељењске заједнице и договор о раду
у следећој школској години
Планови за летњи распуст

Одељењски
старешина,
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Време
реализације

САДРЖАЈ РАДА
Сусрет са одељењем и разредним старешином
Упознавање са Правилником о понашању, избор за ВТ

IX

Доношење правила понашања у одељењу

X

Укључивање ученика у секције, допунску и додатну
наставу
Моја омиљена књига
Дигитално насиље - радионице

Носиоци
активности
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
Библиотекар
Стручни сарадници

Међусобни односи и како их побољшати

XI

XII

I

II

Штетност дувана, адлкохола и дроге
Да ли је оцена мерило знања?
Лична хигијена-лична одговорност
Јесмо ли самокритични?
Дигитално насиље - радионице

Одељ. старешина
Стручни сарадници

Како проводимо слободно време?
Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
Имамо ли проблеме и како их решавамо
Успех и дисциплина на крају првог полугодишта
Како препознати осећања?
Шта знам о љубави
Наш однос према животном окружењу

III

Одељенски
старешина

Толеранција – за прихватање

ПП служба
Одељенски стареш.
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина

Породица и моје обавезе у породици
Понашање на јавним местима

Одељенски
старешина

Конструктивно решавање проблема

ПП служба

Учешће у прослави Дана школе
Припрема за одлазак на екскурзију- како се понашамо...

Одељенски
старешина

V

Мој хоби, интересовање

Одељенски
старешина

VI

Успех и дисциплина на крају наставног периода
Похвале и награде успешних ученика

IV

Одељенски
старешина
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА
Време
реализације

САДРЖАЈ РАДА

Септембар

1.
2.
3.
4.

Сусрет са одељењем и конституисање одељенске заједнице
Избор чланова ђачког парламента
Доношење правила понашања у одељењу
Укључивање ученика у секције, допунску и додатну наставу

.Октобар

5.
6.
7.
8.

Пројекат ПО – представљање програма и договарање о начину рада
Међусобни односи и како их побољшати
Омиљена књига – посета сајму књига
Пројекат ПО – У свету интересовања

9.
10.
11.
12.

Друштвене мреже – правилно коришћење, добре и лоше стране
Да ли је оцена мерило знања
Подршка ученициме избеглицама у социјалној интеграцији
Пројекат ПО – У очима других

13.
14.
15.
16.

Штетност дувана, алкохола и дроге
Како и колико смо одговорни за своје поступке
Пројекат ПО – Какав сам у тиму
Равноправност међу половима

17.
18.
19.
20.

Пројекат ПО – мој тип учења
У здравом телу здрав дух
Школска слава Свети Сава
Успех и дисциплина на крају полугодишта

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

21. Да ли се лаж и крађа могу оправдати
22. Шта знам о љубави
23.
24.
25.
26.

Пројекат ПО – слика савременог света рада
Наш однос према животном окружењу
Учешће ученика избеглица у ваннаставним активностима
Породица и моје обавезе у породици

Носиоци
активости

Одељенски
старешина
Педагог,
психолог
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
Педагог,
психолог
Одељенски
старешина
Педагог,
Психолог
Педагог,
Психолог
Одељенски
старешина
Одељенски
старешина
Психолог
Одељенски
старешина

27. Другарство
28. Шта знам о култури
29. Пројекат ПО – прикупљање и начин обраде информација о школама
и занимањима
30. Пројекат ПО – Путеви образовања и каријере

Одељенски
старешина

31. Шта бих променио у школи
32. Неговање мултикултуралности и толеранције

Одељенски
старешина

Педагог,
Психолог
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33. Мој хоби – шта ме интересује и занима
34. Прихватање и поштовање различитости

Јун

35. Успех на крају школске године
36. Планови за летњи распуст

Одељенски
старешина

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Време

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Носиоци
активности
1. Конституисање одељенске заједнице (председник, Одељењски
благајник)
старешина
2. Избор ученика за чланове Ученичког парламената и ВТ
3. Упознавање са Правилником понашања у школи
4. Правила понашања у одељењу
5. Непожељна понашања и последице
Одељењски
6. Пројекат ПО – представљање програма и договарање о старешина,
начину рада
ученици и
7. Међусобни односи и како их побољшати
8. Омиљена књига
9. Дружење са другом одељ.заједницом
10. Пројекат ПО- У свету интересовања
Одељ.
11. Имамо ли проблеме и како их решавамо
старешина
12. Друштвене мреже – добре и лоше стране
ПП служба
13. Добар друг-ко је то
14. Пројекат ПО – О стереотипима
Одељењски
15. Како препознати осећања
старешина,
16. Јесмо ли самокритични
психолог
17. Пројекат ПО – Слика савременог света рада и кључне
компетенције за занимања
18. Ризична понашања
Одељењски
19. Болести зависности и како их спречити
старешина и
20. Свети Сава – српски просветитељ
ученици
Активности

21. Пројекат ПО- Образовни профили у средњим школама
22. Наше понашање на часу, ходницима, шк.дворишту

Одељењски
старешина и
ученици

23. Како ускладити своје и туђе потребе
24. Како се понашамо на јавним местима
25. Пројекат ПО –Захтеви занимања- одговарајуће
способности и контраиндикација
26. Шта значе речи – право, обавеза, одговорност, последица

Одељењски
старешина,
ученици и
психолог
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Април

Мај

Јун

27. Како проводим слободно време
28. Пројекат ПО – Сазнајем са интернета куда после основне
школе
29. Припрема за екскурзију
30. Неговање мултикултуралности и толеранције
31. Пројекат ПО – Моја одлука о школи и занимању
32. Шта бих променио/ла у школи
33. Ближи се ЗИ – како и колико се припремам
34. Моји проблеми
35. Мој хоби- шта ме интересује
36. Планови за летњи распуст

Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици

3.9. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Време

IX

XI

XII

САДРЖАЈ РАДА

Реализатори

* за време трајања пандемије контакти са члановима у
електронској форми
-Конституисање Савета родитеља
-Усвајање Плана рада
-Упознавање са календаром образовно-васпитног рада за
шк.2021/2022.
-Упознавање са организацијом рада за време трајања
пандемије
-Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду
директора за шк.2020-2021.
-Разматрање извештаја о самовредновању рада школе
- Извештавање о здравственом стању ученика, наставника и
родитеља везано за COVID-19
-Предлози сарадње школе, друштвене средине и родитеља
-Укључивање чланова Савета родитеља у активности ШРП
- Информације родитељима о инклузивном образовању
-Осигурање ученика
-Укључивање родитеља у активности школе у циљу
побољшања услова рада
-Задавање анкете о учешћу родитеља у активностима школе
-Упознавање родитеља са активностима из Посебног
протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
-Анализа успеха на крају 1. класификационог периода
-Мере за побољшање успеха и дисциплине
-Прославимо са ученицима Нову годину
-Припрема прославе Светог Саве

Чланови

- Анализа успеха ученика на крају 1.полугодишта
-Разматрање Извештаја о полугодишњем раду школе и
директора

Чланови,
Председник савета

Директор

Педагог

Чланови
Директор
Чланови
Председник савета
Директор
Психолог
Тим за заштиту
Одељ. веће
Чланови,
Председник савета
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I-II

IV

V

VI

Директор

-Прослава Светог Саве
-разматрање активности одељ.савета родитеља
-Организација екскурзија, рекреативне наставе

Тим за сарадњу
Комисија
Чланови,
Председник савета
Директор

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
3.класификационог периода
-Екскурзије, излети (организација и припрема)
-Организовање прославе Дана школе

Чланови,
Председник савета
Директор
Педагог

- Прослава Дана Школе
-Анализа сарадње са друштвеном средином
-Активности Тима за развојно планирање и Тима за
унапређење рада школе
-Активности Тима за самовред. рада школе, Тима за
међупредметне компетенцие
-Упознавање родитеља са тестовима професионалне
оријентације уч. 8. раз.
-Анализа успеха на крају школске године, награђивање
ученика
-Препоруке за наредну годину
-Анализа ангажовања родитеља у реализацији предвиђених
садржаја рада
-Предлози за Годишњи план рада школе 2020-21. год.
-Анкетирање родитеља о степену задовољства учешћем у
раду школе
-Завршни испит и постигнуће
-Разматрање и усвајање Извештаја са екскурзије

Психолог
Чланови,
Председник савета
Директор
Педагог
Стручно веће
Педагог
Комисија

3.10. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
3.10.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

I

1.

2.

3.

ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА
(3 сата недељно)
Израда годишњег плана рада
школе
Припремање годишњих и
месечних планова рада
педагога
Учешће у изради плана
стручног усавршавања,
(личног и на нивоу школе)

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

VIII

+

+

+

+

Сарадници

Директор,
пом.дирек.
Психолог...
Пред.
наставници,
психолог
Директор,
Тим за
самовред.
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4.

5.

6.

7.

8.

II

1.

2

3

4.

5.

Пружање помоћи
наставницима, одељењским
старешинама у изради
њихових планова рада
Планирање онлајн наставе

Учешће у избору и
предлозима одељењских
старешинстава
Формирање одељења,
распоређивање
новопридошлих ученика и
ученика који су упућени да
понове разред
Учествовање у припреми
организације рада школе
(основни и комбиновани
модел)
ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА
4 сата недељно
Праћење и вредновање
развоја и напредовања
ученика
Праћење реализације
васпитно – образовног рада,
стручног усавршавања
Праћење и извештавање
здравственог стања ученика,
родитеља и запослених за
време пандемије
Учешће у раду комисија за
полагање испита за лиценцу
Израда упитника за
самовредновање и
вредновање рада школе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор,
психолог
секретар

Директор

+

IX

Психолог,
наставници,
одељењске
старешине
Стручни
сарадници,
Стручна
већа
Директор,
пом.директ
ора
психолог

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

VIII

Сарадници

Психолог,
логопед,
предм.
наст.
наставници,
директор,
психолог
наставници

+

+

+

+

+

Директор,
психолог,
ментор
Тим за
самовредно
вање
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

III
1.

2.

3.

Учешће у изради извештаја о
раду школе
Праћење реализације
остварености општих и
посебних стандарда
постигнућа ученика
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на
класификационим периодима
Праћење успеха ученика у
такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис
у средњу школу
Праћење узрока школског
неуспеха ученика и
предлагање решења за
побољшање
Праћење поступака и ефеката
оцењивања ученика
Праћење и вредновање
примене мера
индивидуализације и ИОП-а
Анализа уписа ученика у
средње школе
РАД СА
НАСТАВНИЦИМА
4 сата недељно
Сaрaдња сa нaстaвницимa у
усклађивању програмских
захтева са узрасним
карактеристикама деце
прeвaзилaжeњу прoблeмa
aдaптaциje на школску
средину
Пружање помоћи
наставницима на
конкретизовању циљева и
задатака образовно –
васпитног рада
Пружање помоћи
наставницима за примену
општих и посебних
стандарда

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пооћник
директора
наставници,
родитељи

+

Помоћник
директора
Предметни
наставници

+

+

+

Наставници
психолог,
родитељи,
ученици
Наставници
родитељи,
ученици
Наставници
Тимови за
ИОП
Уписна
комисија

VIII

Сарадници

+

+

Наставници
, психолог

+

+

+

Руководила
ц стручног
већа

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

Руководила
ц стручног
већа
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

IV

1.

Мотивисање наставника на
континуирано стручно
усавршавање и израду плана
проф. развоја
Анализирање посећених
часова и давање предлога за
њихово унапређење
Праћење начина вођења
педагошке документације
наставника
Пружање помоћи у
коришћењу различитих
метода, техника и
инструмената оцењивања
ученика
Пружање помоћи
наставницима за рад са
ученицима којима је
потребна додатна подршка
Пружање помоћи
наставницима за рад са
ученицима из осетљивих
друштвених група
Пружање помоћи
одељењским старешинама у
реализацији појединих
садржаја часова одељењског
старешине
Пружање помоћи
приправницима у увођењу у
посао
Пружање помоћи
наставницима у остваривању
сарадње са породицом
ученика
Помоћ у реализацији
посебних програма васитнообразовног рада
РАД СА ДЕЦОМ,
ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
5 сати недељно
Утврђивање зрелости за
полазак у школу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

директор

наставници

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Помоћник
директора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, психолог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тим за ИО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагошки
асистент,
родитељи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
ментори

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

родитељи

+

Одељењске
старешине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

Чланови
комисија,
тимова
VII

VIII

Сарадници

+

психолог
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

V

1.

2.

Групни и индивидуални
саветодавни рад
Подизање здравственог
васпитања ученика –
радионице
Пружање помоћи ученицима
у раду ученичког парламента

+

Укључивање ученика у
ваншколске активности
Идентификовање и
подстицање даровитих
ученика
РАД СА РОДИТЕЉИМА,
ОДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА
3 сата недељно
Индивидуални и групни
саветодавни рад на
професионалној оријентацији
Индивидуaлни сaвeтoдaни
рaзгoвoри сa рoдитeљимa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

+

+

+

+

+

+

психолог

+

психолог

+

Рад на отклањању
педагошких узрока проблема
у учењу
Учешће у активностима у
циљу смањивања насиља

Идентификовање, праћење и
подстицање ученика са
специфичним здравственим и
емоционалним проблемима
Праћење и усмеравање
професионалних
интересовања ученика
Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученике
који врше повреду правила
понашања

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

III

IV

V

VI

VII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тим за
заштиту
деце
Родитељи,
ученици,
наставници
Тим за
заштиту
деце, сви
запослени,
родитељи
Психолог,
логопед,
родитељи,
наставници
Одељењске
старешине,
родитељ
Одељењске
старешине,
родитељи,
Вршњачки
тим
Предметни
наставници,
родитељи
Учитељ.,
пред. наст.

VIII

Сарадници
Одељењске
старешине,
психолог,

+

Психолог,
логопед,
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чиja дeцa имajу прoблeмe у
учeњу и/или пoнaшaњу
3.
4.

5.

VI

1.

2.
3.
4.

5.
6.

VI
I

1.

2.

Упознавање родитеља са
важећим законима
Рад са родитељима у циљу
прикупљања података о
ученицима
Сарадња са саветом
родитеља, по потреби
ИСТРАЖИВАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ
ПРАКСЕ 3 сата недељно
Анализе успеха и
дисциплине ученика
Анализе постигнућа на
такмичењима
Анализа уписа у средњу
школу
Праћење стручног
усавршавања наставника
Учешће у раду Тима за
самовредновање рада школе
Учешће у прикупљању
података и изради осталих
извештаја
РАД СА ДИРЕКТОРОМ,
СТР. САРАДНИЦМА,
ПЕДАГ. АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА,
ОДНОСНО УЧЕНИКА
3 сата недељно
Сарадња у оквиру стручних
тимова и комисија и редовна
размена информација
Сарадња на заједничком
планирању активности,
докумената и извештаја
школе

одељењске
старешине
+

+

+

+

+

+

+

IX

+

+

+

+

X

XI

XII

+

+

+

+

+

+

+

+

I

II

III

+

Родитељ,
дечји лекар

+

Директор,
пом.
директора

+

IV

V

+

+

Директор,
секретар

VI

VII

+

VIII

Сарадници

+

Разредна и
одељењска
већа
Предметни
наставници
Директор
школе
Наставници
, стручни
сарадници
Чланови
Тима

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Помоћник
директора

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Сарадници

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стручни
тимови

+

директор
школе и
пом.
директора,
секретар

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3.

VI
II

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

IX

Сарадња око припреме и
организовања разних облика
стручног усавршавања
РАД У СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА
4 сата недељно
Учествовање у раду
Наставничког већа,
Педагошког колегијума
Учествовање у раду
разредних већа и стручних
актива
Предлагање мера за
унапређивање рада стручних
органа установе
Учешће у раду Стручног
актива за развојно планирање
Учешће у раду Стручног
актива за развој школског
програма и руководилац тима
Учешће у раду Тима за
самовредновање и
вредновање рада школе и
руководилац тима
Учешће у раду Тима за
заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања
Учешће у раду Тима за
обезбеђивање квалитета рада
школе
Учешће у раду Школске
уписне комисије
САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1 сат недељно

+

Директор
пом. дирек.,

VIII

Сарадници

+

+

Чланови
већа

+

+

+

Чланови
већа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

Директор,
стручни
сарданици
Чланови
актива

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чланови
актива

+

Чланови
Тима,
родитељи

+

+

IX

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чланови
Тима,
ученици,
родитељи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чланови
Тима

+

+

+

V

VI

VII

X

XI

XII

I

II

III

IV

Чланови шк.
уписне
комисије

VIII

Сарадници
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1.

2.

X

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Сaрaдња сa oбрaзoвним,
здрaвствeним и сoциjaлним
устaнoвaмa кoje дoпринoсe
oствaривaњу oбрaзoвнoвaспитних циљeвa
(Министарство Просвете,
ЗУОВ, Дом здравља, Црвени
крст, Центар за социјални
рад, МУП ...)
Учествовање у раду Актива
стручних сарадника
Палилуле
ВОЂЕЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
10 сати недељно
Вођење евиденције о
сопственом раду на дневном,
месечном и годишњем нивоу
Израда и чување протокола,
чек листа за праћење наставе
Припрема за послове
предвиђене годишњим
планом и оперативним
плановима рада педагога
Прикупљање месечних
планова учитеља и
наставника
Стручно усавршавање и
писање личног портфолиа
Прикупљање садржаја за сајт
Вођење евиденције свих
наставника о стручном
усавршавању

Запослени

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

+

Чланови
актива

VIII

Сарадници

+

Драгана Вешковић, педагог школе

План је подложан променама за време трајања пандемије.
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3.10.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
План је подложан променама за време трајања пандемије.
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ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
3 сата недељно
Учествововање у изради
делова годишњег плана рада
школе

IX

Припремање годишњег и
месечних планова рада
психолога
Учествовање у
осмишљавању и изради
акционих планова и
предлога пројеката који
могу допринети
унапређивању квалитета
образовања и васпитања
Учествовање уприпреми и
изради индивидуалних
образовних планова

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

Припремање плана посете
психолога часовима

+

+

+

+

+

+

+

+

6.

Припрема плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја
Сарадња са наставницима на
изради плана рада
одељенског старешине

+

+

+

+

Педагог,
наставници,
одељенске
старешине

I

1.
2.

3.

4.

7.

II

1.

2.

3.

ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
4 сата недељно
Учествовање у изради
делова годишњег извештаја
о раду школе
Праћење реализације
образовно-васпитног рада и
предлагање мера за
побољшање ефикасности и
успешности
Учествовање у праћењу и
вредновању иновативних
активности и пројеката

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
Сарадници

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

+

X

XI

XII

I

II

III

IV

+

+

+

+

+

+

V

Директор,
помоћник
директора
педагог
Помоћник
директора
педагог
Стручни
сарадници,
Стручна
већа

ТИО,
Тимови за
ИОП
Директор,
помоћник
директора
педагог

VI

VII

VIII

Сарадници

+

+

+

Наставници
чланови
тимова

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
директор,
педагог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор,п
едагог,
Помоћник
директора
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4.

5.

6.

7.

8.

III

1.

2.

3.

Иницирање истраживања
ради унапређивања
образовно-васпитног рада
школе
Учествовање у
истраживањима која се
спроводе у оквиру
самовредновања рада школе
Праћење и вредновање
напредовања ученика,
праћење развоја
ученика,информисање свих
заинтересованих страна о
резултатима и припрема
препорука за унапређење
постигнућа.
Учествовање у
коинтинуираном праћењу и
вредновању остварености
општих и посебних стандрда
постигнућа
Праћење и вредновање
примене мера
индивидуализације и ИОП-а
РАД СА
НАСТАВНИЦИМА
5 сати недељно
Саветодавни рад усмерен ка
стварању психолошких
услова за пoдстицaње
целовитог рaзвoja учeникa
Пружање подршке
наставницима у планирању
и реализацији непосредног
рада са ученицима ,
нарочито у области
прилагођавања рада
образовно-васпитним
потребама ученика,избора и
примена различитих техника
учења,избора поступака
праћења напредовања
ученика развијања
конструктивне
комуникације и
демократских односа у
одељењу
Пружање подршке у јачању
наставничких компетенција
у областима : комуникација

+

+

+

Педагог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тим за
самовредно
вање

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагог,
логопед,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
педагог,
родитељи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
ТИО, ИОП
тимови

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

VIII

Сарадници

Наставници
педагог

+

ТИО,
педагог

Стручни
сарадници,
Тим за
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и сарадња, конструктивно
решавање сукоба ,подршка
развоју личности ученика,;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реализација активности у
циљу унапређивања
међупредметне
компетенције – Одговоран
однос према здрављу
Пружање подршке за рад са
ученицима којима је
потребна додатна подршка,
координисање и у сарадњи
са наставницима и
родитељем,тимско
израђивање педагошког
профила.Учествовање у
развијању ИОП-а
коришћењем психолошких
процена.
Праћење адаптације ученика
помоћ ученицима који имају
тешкоћа у адаптацији
Саветовање наставника о
индивидуализацији наставе
на основу психолошке
процене индивидуалних
карактеристика ученика
Оснаживање наставника за
рад са ученицима из
осетљивих друштвених
група кроз упознавање са
карактеристикама тих
ученика, развијање
интеркултуралне
осетљивости
Пружање подршке
наставмницима у раду са
одељењем, указивање на
психолошке узроке
поремећаја
интерперсоналних односа у
ОЗ и предлагање мера за
њихово превазилажење
Анализирање посећених
часова и давање предлога за
унапређење рада
Учествовање у појачаном
васпитном раду са
ученицима

заштиту од
дискримина
ције,
насиља,злос
тављања и
занемарива
ња
Пред.
Наставници
Педагог,
ТИО,
логопед

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагог,
одељенске
старешине
родитељи
Педагог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стручни
сарадници,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пеадгог,
одељенске
старешине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагог,
помоћник
директора,
директор
Одењенске
старешине
.родитељи

+
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Пружање подршке
наставницима у раду са
родитељима/старатељима
Оснаживање наставника да
препознају способности,
интересовања и склоности
ученика које су у функцији
развоја професионалне
каријере ученика
Сарадња у реализацији
различитих превентивних
активности
Пружање подршке у раду са
ученицима код којих је
утврђен психолошки узрок
неуспеха у достизању
захтева образовних
стандардакао и појава
неадаптивних облика
понашања и предлагање
мера за њихово
превазилажење.
Упознавање наставника са
психолошким принципима
успешног процеса
учења,социјалне
интеракције, природом
мотивације за
учење,стиловима и
облицима
учења,стратегијама учења и
мотивације за учење.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IV

РАД СА
УЧЕНИЦИМА 7 сати
недељно

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.

Испитивање деце уписане у
школу проценом
интелектуалног,
емоционалног и социјалног
статуса. Провера
спремности за полазаку
школу детета старости од
шест до шест и по година.
Саветодавно –
инструктивни рад са
ученицима који имају
тешкоће у учењу, развоју,

+

+

+

+

+

+

11

12.

13.

14.

15.

2.

,Тим за
заштиту
Педагог,
логопед
Педагог,
тим за ПО

Одељенске
старешине,
педагог
Педагог

Педагог

+

VII

VIII

Сарадници

Педагог

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, педагог,
родитељи
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

емоционалне и социјалне
тешкоће, проблеме
понашања, проблеме
прилагођавања
Пружање подршке
ученицима који се школују
по индивидуализованој
настави и индивидуалном
образовном плану
Пружање подршке
ученицима из осетљивих
друштвених група
Учествовање у праћењу
напредовања ученика у
развоју и учењу
Испитивање ученика
применом стандардизованих
психолошких мерних
инструмената и процедура
као и других инструмената
процене ради добијања
релевантних података за
реализацију непосреног рада
са ученицима
Рад са ученицима на
унапређењу кључних
компетенција , ставова и
вредности потребних за
живот у савременом
друштву; стратегије учења и
мотивације за учење,
вештине самосталног
учења,социјалне вештине,
здрави стилови живота.
Подршка развоју
професионалне каријере
ученика- испитивање
професионалних
интересовања ,
професионално
информисање и саветовање,
реализовање радионица из
области ПО
Пружање подршке
ученичком активизму и
партиципацијиу школском
животу
Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученике

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СТИО, Тим
за ИОП,
родитељи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, педагог,
родитељи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, педагог
одељењске
старешине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Одељенске
старешине,
педагог, ВТ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Одељенске
старешине,
педагог,тим
за ПО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, педагог,
УП,ВТ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Одељенске
старешине
Тим за
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11.

12.

који врше повреду правила
понашања
Организовање и
реализовање предавања ,
трибина , радионица за
ученике из области
менталног
здравља,педагошке, развојне
и социјалне психологије
Рад са ученицима на
реализацији активности ВТ

13.

Идентификовање ученика са
изузетним способностима)
талентовани, даровити) и
пружање подршке за даљи
развој

V

РАД СА РОДИТЕЉИМА,
ОДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА
4 сата недељно
Прикупљање података од
родитеља који су од значаја
за упознавање учехника и
праћење његовог развоја
Индивидуални саветодавни
рад са родитељима ученика
који имају рзличите тешкоће
у развоју, учењу, понашању
Подршка јачању
родитељских васпитних
компетенција
информисањем о
психолошким
карактеристикама њихове
деце
Саветодавни рад и
усмеравање родитеља чија
деца врше повреду правила
понашањау школи и којима
је одређен појачан васпитни
рад
Прeдaвaњa и трибине за
родитеље на теме
превенције болести
зависности, делинквенције и
др ризичних облика
понашања заштите ученика
од дискриминације,НЗЗ .

1.

2.

3.

4

5

заштиту,род
итељи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Одељенске
старешине
стручни
сарадници

Одељенске
старешине

VII

VIII
Сарадници

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Одељењске
старешине,
педагог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пеадгог,
логопед,
одељенске
старешине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, стручни
сарадници

+

Тим за
заштиту
одељењске
старешине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тим за
заштиту
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6

7.

8.

Оснаживање
родитеља/старатеља да
препознају карактеристике
своје деце које указујуна
њихове изузетне
способности, пружање
подршке у проналажању
различитих могућности
подстицања и усмеравања
њиховог општег и
професионалног развоја.
Сарадња са Саветом
родитеља, по потреби
Учествовање у реализацији
програма сарадње школе са
породицом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наставници
, педагог

Директор,
помоћник
директора,
педагог
Директор,
наставници,
стручни
сарадници
СТИО,
Тимови за
ИОП

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сарадња са родитељима на
пружању подршке
ученицима који се школују
по ИОП-у
Пружање подршке
родитељима чија су деца у
акцидентној кризи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VI

РАД СА ДИРЕКТОРОМ
СТР. САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГ.АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
4 сата недељно

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

Сарадња са директором и
стручним сарадницима на
припреми докумената
установе, прегледа,
извештаја и анализа
Сарадња са директором и
педагогом по питању
приговора и жалби ученика
и њихових
родитеља/старатеља на
оцену из предмета и
владања
Сарадња са директором и
стручним сарадницима у
планирању и реализацији
иновативних и
унапређујућих облика рада

9.

10

2

3

VII

VIII

Сарадници

Директор,
помоћник
директора,с
екретар

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор,
педагог

+

Директор,
стручни
сарадници

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4

5

6

7.

8.

9.

VII

Сарадња са директором и
стручним сарадницима у
организвању трибина,
радионица за ученике,
запослене, родитеље
Континуирана размена,
планирање и усаглашавање
заједничких послова
педагога, логопеда и
психолога
Сарадња са логопедом на
идентификацији, едукацији,
мотивацији, праћењу
ефеката рада са ученицима
код којих постоји потреба за
логопедским третманом и
потреба психолошке
подршке
Сарадња са педагошким
асистентом и пратиоцем
ученика на координацији
активности у пружању
подршке ученицима који се
школују по ИОП-у

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор,ст
ручни
сарадници

Стручни
сарадници

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Логопед

ТИО,родите
љи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учествовање у раду
комисија за проверу
савладаности програма за
увођење у посао наставника
и стр. сарадника
Сарадња са директором и
стр. сарадницима на
пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности и
економичности образовноваспитног рада ( избор
наставника ментора , подела
одељенског старешоинства
и др), предлагање нових
организационих решења.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

РАД У СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА
2 сата недељно

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Директор,п
едагог

+

VII

VIII

Директор,
стручни
сарадници

Сарадници
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1.
2

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
VIII

1.

Учествовање у раду
наставничког већа ,
педагошког колегијума
Учествовање у раду
разредних већа и стручних
актива
Предлагање мера за
унапређивање рада стручних
органа установе
Учешће у раду тима за
професионалну оријентацију
Учешће у раду тима за
заштиту
дискриминације,насиља,
злостављања и
занемаривања
Учешће у раду тима за
инклузивно образовање
Учешће у раду тима за
подршку ученицима
избеглицама /тражиоцима
азила
Координација Вршњачког
тима
Учешће у раду тима за
развој квалитета
САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА ,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1 сат недељно
Сaрaдња сa oбрaзoвним,
здрaвствeним и сoциjaлним
устaнoвaмa кoje дoпринoсe
oствaривaњу oбрaзoвнoвaспитних циљeвa (Дом
здравља, Регионални центар
за таленте, Црвени крст,
Центар за социјални
рад,СУП Београд,
Канцеларија за младе,
Национална служба за
запошљавање, предузећасарадници у пројекту ПО и
др)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чланови
већа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чланови
већа

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор,
стручни
сарадници

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чланови
тима
Чланови
тима

Чланови
тима
Чланови
тима

Чланови ВТ
Чланови
тима

IX

+

X

+

XI

+

XII

+

I

+

II

+

III

+

IV

+

V

+

VI

+

VII

VIII

Сарадници

Педагог
наставници
директор
запослени у
установама
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2.

3.

4.

IX

Учествовање у раду
стручних удружења и
примена иновација у
образовно-васпитном раду

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сарадња са психолошким
службама у другим
установама (школе, матични
факултет, ЦСР, заводи за
ментално здравље,
патологију говора, домови
здравља, национална служба
за запошљавање)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сарадња са локалном
средином и широм
друштвеном заједницом у
циљу пружања могућности
за унапређивање целовитог
развоја личности ученика
(музеји, фестивали науке,
изложбе, дани науке...)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
10 сати недељно
Мeсeчни плaнoви рaдa,
днeвник рaдa, записници са
састанака тимова,
психолошки досијеи
(картон) учeника,
Евиденција о извршеним
анализама, истраживањима,
психолошким тестирањима,
посећеним часовима.

Стручна
удружења

+

+

Колеге из
психолошк
их служби

Представни
ци локалн
средине и
шире
друштвене
заједнице

Сарадници

Татјана Јекић, психолог школе
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3.10.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА
Планирање и програмирање - Израда годишњег програма рада и месечних планова
(током године)
образовно-васпитног рада
- Планирање и припрема ИОП-а и мера прилагођавања
- Планирање стручног усавршавања
- Учествовање у избору превентивних програма – програм
заштите ученика од насиља, програм превенције злоупотребе
психоактивних супстанци, програм здравственог
просвећивања и други програми у складу са потребама
ученика
- Учествовање у праћењу и вредновању примене мера
Праћење и вредновање
индивидуализације и ИОП-а за ученике са тешкоћама у
образовно-васпитног рада
развоју
- Праћење и предлагање мера за превазилажење узрока
школског неуспеха ученика
- Пружање подрашке наставницима у планирању и
Сарадња и рад са
реализацији непосредног образовно-васпитног рада са
наставницима
ученицима са специфичним образовно-васпитним потребама
- Оснаживање наставника за рад са ученицима са сметњама у
развоју и из осетљивих друштвених група кроз упознавање
са карактеристикама тих ученика и предлагање поступака
који доприносе њиховом развоју
- Пружање помоћи наставницима у раду са родитељима
ученика са сметњама у развоју и из осетљивих друштвених
група
- Идентификовање ученика са проблемима у
Рад са ученицима
интелектуалном, сезомоторном и социјалном понашању,
испитивање узрока тих проблема и предузимање адекватних
мера
- Спровођење индивидуалних педагошких третмана за
ученике са испољеним поремећајима понашања
- Индивидуални корективни рад у циљу превазилажења
постојећих сметњи крож оснаживање и развој преосталих
способности
- Побољшање социјализације ученика кроз организовање
заједничких активности на нивоу одељења и школе које ће
допринети сензибилизацији вршњака према ученицима са
неком врстом психо-физичког оштећења
- Рад са ученицима који имају проблеме у породици
- Одлазак на терен- посећивање породице ученика
- Праћење и проучавање ученичких колектива (одељењских
заједница), пружање помоћи у отклањању проблема и
формирањеу добре климе на нивоу одељења и школе
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Рад са родитељима

Сарадња са директором и
стручним сарадницима

Рад у стручним органима

Сарадња са надлежним
установама, организацијама,
удружењима и јединицама
локалне самоуправе

- Систематско праћење социо-економских и породичних
услова живота ученика и предузимање одговарајућих
подстицајних мера у школи и ван ње
- Реализовање радионица и трибина за ученике у циљу
промоције ненасилног, толерантног, сарадничког понашања
- Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима
ученика који имају различите тешкоће у развоју, учењу и
понашању
- Сарадња са родитељима ученика који се школују по ИОП
- Подршка јачању компетенција родитеља да препознају и
разумеју развојне потребе и проблеме ученика, тешкоће у
адаптацији и савлађивању школског програма, социјалне и
емоционалне проблеме, специфичне сметње учења као и
сметње у психофизичком развоју
- Информисање родитеља о напредовању деце на
индивидуалном третману
- Сарадња са директором и стручним сарадницима на
истраживању, раној детекцији и решавању специфичних
проблема и потреба установе
- Учествовање у раду на унапређивању педагошке
документације у установи
- Сарадња са стручним сарадницима на припреми и
реализацији разних облика стручног усавршавања
(предавања, радионице) за наставнике у установи
- Сардња са директором и стручним сарадницима у
организовању трибина, предавања, радионица за ученике,
запослене, родитеље
- Учествовање у раду наставничког већа (обавештавањем,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за образовноваспитни рад и јачање наставничких компетенција)
- Учествовање у раду тимова установе
- Сарадња са образовним, здравственим и социјалним
институцијама Палилуле (школама, домовима здравља,
саветовалиштима, центром за социјални рад, школским
полицајцем) и другим установама које доприносе
остваривању стандарда и постигнућа
- По потреби пружање саветодавне помоћи школама у
окружењу
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Вођење документације,
припрема за рад и стручно
усавршавање

- Вођење евиденције о сопственом раду
- Писање извештаја о раду у оквиру годишњег извештаја о
раду школе
- Вођење документације о раду са ученицима – ученички
досије
- Вођење евиденције у раду са родитељима
- Припремње за индивидуални и групни рад са ученицима и
родитељима
- Припремање за рад са наставницима – индивидуално
саветововање, рад у стручним органима школе, предавање за
наставнике
- Припремање превентивних програма
- Стручно усавршавање праћењем стручне литературе,
акредитованих семинара, учешће у активностима стручног
удружења
- Учествовање у организованим облицима размене искуства
и сарадње са другим стручним сарадницима психолозима,
педагозима, социјалним радницима

3.10.4 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Планирање и програмирање

Набавка литературе:
-

-

-

-

у библиотеци постоји велики број примерака
лектире за све разреде, тако да ће ове године
бити купована само лектира која је наведена у
новим програмима за други и шести разред;
примећен је недостатак научно-популарних
издања за децу, те ће ући на списак набавке
сразмерно платежним могућностима школе;
Министарство је претходних година посветило
велику пажњу обнављању фондова школских
библиотека тако да сада имамо на располагању
велики број књижевних дела новије продукције
за децу;
што се литературе за наставнике тиче, добили
смо и стално добијамо дела класичне и модерн
екњижевности, док је стручна литература из
свих области науке и уметности нешто
застарелија, па је планирано да се набави у
електронском облику јер је то сада далоеко
практичније и доступније.

Коришћење читаонице:
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за библиотеку је набављен и уграђен smart TV
тако да је гледање образовних садржаја далеко
боље јер поседује могућност повезивања на
интернет, на рачунар, као и коришћење USB-a;
- план коришћења читаонице биће готов до краја
септембра, када ће сви наставници и разредне
старешине имати увид у то када и како могу
организовати час у библиотеци;
- библиотечка секција одржава се једном
недељно, четвртком од 13,15 до 14 часова;
- филмови и компилације за наставу српског
језика, историјe, екологије и техничког
образовања су доступни предметним
наставницима, а њихово коришћење биће према
оперативним плановима тих колега;
Месечни и оперативни планови:
-

-

-

Рад са ученицима

-

-

месечни планови усклађени су са наставом;
посебно су планиране активности за
обележавање Светског дана књиге,
Међународног дана дечје књиге, Дана Народне
библиотеке Србије, Дана светог Саве; датума
рођења/смрти значајних књижевника и слично.
у оперативне планове је унет и распоред тема за
библиотечку секцију јер се очекује учешће на
литерарним такмичењима;

формирање библиотечке секције и заједничка
израда плана. И ове године акценат је на обуци
ученика за коришћење савремених медија у
проналажењу информација битних за рад из
одређених предмета;
увежбавање читања током боравка у читаоници
за ученике млађих разреда;
одабир необавезне лектире према узрасту и
расположивом фонду;
помоћ ученицима при избору песама за
рецитаторску секцију;
препоручивање одређене литературе, али и
сајтова ради писања радова из књижевности,
историје, географије, биологије...
организовање пригодних обележавања Светског
дана књиге, Међународног дана дечје књиге и
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Сарадња са наставницима

-

-

-

-

-

-

-

осталих значајних датума везаних за културу
читања и коришћ рада исте;
покретање школског часописа.

редовно обавештавање наставника о
новонабављеним издањима у библиотеци;
редовно обавештавање наставника о издањима
која се односе на предмет који предају, као
књига тако и нових часописа;
извештавање разредних старешина и учитеља о
ученичком интересовању за рад у библиотеци,
са посебним освртом на међусобну сарадњу
ученика на пројектима који се реализују
коришћењем литературе у библиотеци;
примање информација од наставника о
посебним интересовањима ученика и договор о
набавци одређених издања за талентоване
ученике;
примање информација од наставника о
ученицима са посебним потребама и
прилагођавању градива њиховим могућностима
како би и литература кују могу да користе била
прилагођена томе;
примање информација од учитеља који су то
ученици који би могли да вежбају читање и
разумевање текста током боравка у читаоници,
на које треба посебно обратити пажњу и
предложити која би издања била најподеснија за
то;
усклађивање месечних планова као би се
одређени број часова реализовао у библиотеци,
нарочито када су у питању видео записи
(филмови и компилације) који би могли да буду
допуна градиву које је обрађивано тих дана;
предлагање наставницима српског језика
прикладних наслова за слободну лектиру;
обележавање значајних датума из живота и рада
нарочито српских писаца пригодним
програмима и ликовним и литерарним
радовима;
припрема драматизације одломака појединих
књижевних дела која се обрађују на настави
српског језика.
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Сарадња са родитељима

Информисање родитеља о значају читања за
ученике, али и укућане.
Подстицање родитеља на поклањање очуваних или
нових књига, нарочито лектире;
Подстицање родитеља да учлане децу и у
локалну библиотеку, као и за коришћење сајта Народне
библиотеке Србије за читање дечјих књига у
дигиталном издању.

Остале делатности у библиотеци

- Увођење нових сегмената у раду библиотеке као што
су приказивање кратких образовних филмова у време
када неки час не може да се одржи, па деца имају
слободан термин.
- Приказивање инсерата филмова снимљених по
предлошку из литературе као обука за разликовање два
уметничка приступа.
- Обучавање за поправку мањих оштећења на књигама.
- Увођење у основне појмове електронског учења на
даљину, сходно могућностима ученика.

Културна и јавна делатност

- Одлазак на сајмове књига, промовисање школе и
библиотеке у разним приликама.
- Препоручивање дечјих позоришних представа као и
оних које су са прелошком из обавезне лектире и
српских класичних и савремених драма.

Стручно усавршавање

Поред акредитованих семинара, планирано је да се у
библиотеци одрже два до три огледна часа на тему из
књижевности – дела која су директно инспирисана
историјским догађајима најбитнијим за Србију.
Семинари ван установе: ,, Школска библиотека у веб
окружењу“ и ,, Пут књиге у школској библиотеци“.

проф. Драгана Драгутиновић, библиотекар
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3.11. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ШКОЛЕ
3.11.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Чланови Школског одбора:
- представници наставника: Душанка Трубарац, Сандра Симић, Радован Срданов
- представници родитеља: Марија Мишковић, Биљана Алавуковић, Драгана
Поледица Јевремовић
- представници локалне самоуправе: Драгана Картал, Слободан Савић
- представници Ученичког парламента: Нина Лаловић 8/2
Време

IX

САДРЖАЈ РАДА
-Извештавање о епидемиолошкој ситуацији у школи и мерама
-Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ГПРШ у школској 2020/2021.
-Разматрање и усвајање Извештаја рада директора школе 2020/2021.
-Разматрање и усвајање Плана рада школе за школску 2021/2022. и Плана стручног
усавршавања
- Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању и вредновању рада школе за
2020/21.и остврености акционог плана ШРП
-Доношење одлука о осигурању ученика
- Разматрање и усвајање Анекса на ШП - Образовно-васпитни рад по Посебном
програму
- Усвајање Оперативног плана реализације образовно-васпитног рада у случајевима
ванредног стања
-Упознавање чланова Шк.одбора са активностима Тима за развојно планирање

XI

XII

I-II

III-IV

V-VI

-Кратка анализа тромесечног успеха школе и остваривање предвиђених активности
-Усвајање извештаја о пословању, годишњи обрачун
-Упознавање са активностима Тима за развојно планирање и Тима за
самовредновање
-Извештај директора школе о полугодишњем раду, разматрање и усвајање
-Извештај о полугодишњем Плану рада школе, успех и реализација предвиђених
активности годишњим Планом рада
- Припрема и прослава Св. Саве, школске славе
- Разматрање и усвајање завршног рачуна школе
- Разматрање и усвајање Плана набавке и финансијског плана за 2021.годину
-Анализа успеха и осталих планираних активности у трећем тромесечју
-Ангажовање родитеља за помоћ школи у сређивању простора учионица и школског
окружења
-Утврђивање потреба за наставним кадром за наредну школску год.
-Анализа успеха ученика у току године, награђивање
-Анализа нивоа остварености свих планираних акција у току године
-Анализа остварене сарадње са локалном средином
-Активности око уписа осмака и анализа њихове успешности
-Анализа рада на маркетингу школе
-Извештај са екскурзије, разматрање и усвајање
-Анализа успеха на завршном иситу и упис ученика у средње школе
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3.11.2 ПЛAН РAДA ДИРEKТOРA ШKOЛE
Планирање и програмирање:
Предлог ГПРШ и стручних органа
8.
9.
10. 11. 12.
+
+
Предлог поделе рада и задужења
+
Предлог 40.час.радне недеље
+
Израда финансијског плана
Израда плана рада директора
+
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад:
Увид и помоћ у настави
8.
9. 10. 11. 12.
+ +
+
+
Сарадња са ученицима и
+ +
+
+
родитељима
Пружање помоћи у коришћењу
+
+
наст.средстава
Посета часовима, анализа,
+ +
+
+
Контролисање планова, припрема,
+
+
+
+
вођења пед.докум., дневника
Аналитички рад:
Анализа год. и оперативних
8. 9. 10. 11. 12.
планова наставника
+
+
+
Преглед одељ. администр.
+
+
+
Анализа изостанака ученика
+
+
+
Израда и анализа извештаја за
+
+
+
потребе Министарства
Сагледавање материјалног стања
+
+
+
+
+
школе
Анализа успеха и владања ученика +
+
+
на крају квартала и полугод.и
краја шк.год.
Учешће у изради акционог плана
+
+
за самовредновање
Евалуација развојног плана
+
+
Организационо-материјални задаци:
Сређивање шк.простора
8. 9. 10. 11. 12.
+
+
Израда плана набавке наст.сред.
+
Увид у израда распореда свих
+
+
видова наставе
Организација екскурзија
+
+

1.

2.

3.

4.

5.

6.
+
+
+
+

7.
+
+
+
+
+

6.

7.

+

+

+

1.
+
+

2.
+

3.
+

4.
+
+

+
+

1.

2.

5.
+
+
+

+

+
+

+
+

3.

4.

5.
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

1.
+
+
+

2.
+
+
+

+

6.
+
+
+
+

7.

+

+

+
+

+

+

+

+

+

3.

4.

+

5.
+

6.
+

+

+

+
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Активности око полагања
завршног испита
Иницирање учешћа у пројектима
+
+
+
Организација приредби
+
+
Рад помоћног особља
+
+
+
Рад у управним и стручним органима школе:
Припрема и вођење седница
8. 9. 10.
наставничког већа
+ +
+
Учешће у припремању седница и у
+
раду Школског одбора
Учешће у припремању седница и у
+
раду Савета родитеља
Припрема и вођење седница
+ +
+
педагошког колегијума
Учествовање у раду стручних
+ +
Тимова и актива
Учествовање у раду Одељ.већа
+ +
+
Формирање међуљудских односа:
Успостављање односа у колективу 8. 9. 10.
на бази међуљудског поштовања
+
+
+
Информисање чланова колектива
+
+
+
Развијање поверења ученика према +
+
+
наставницима
Изграђивање поверења код
+
+
+
родитеља према наставницима
Утврђивање оправданости
+
+
+
примедби родитеља
Стручно усавршавање:
Подстицање наставника на
8. 9. 10.
стручно усавршавање
+
Учешће у раду стручних актива,
+
+
+
семинара, саветовања
Присуство и анализа угледних
+
часова
Учешће на семинарима и
+
+
+
стручним скуповима
Праћење и набавка стручне
+
+
+
литературе
Иницирање одржавања углед.
+
+
часова и примена савр. метода
Сарадња са институцијама и организацијама:

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

11. 12.
+
+
+
+

1.
+

2.

3.
+
+

4.
+
+

5.
+
+

6.
+
+

7.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
11.
+
+
+

12.
+
+
+

1.
+
+
+

2.
+
+
+

3.
+
+
+

4.
+
+
+

5.
+
+
+

6. 7.
+ +
+ +
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11. 12.
+
+
+

1.
+
+

2.
+
+

3.

5.
+
+

6.

7.

+

4.
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Сарадња са Министарством
просвете, Заводима ...
Организација хуманитарних
акција-Црвени крст
Организација приредби- Установа
културе
Сарадња са Центром за соц.рад,
Домом здравља
Сарадња са МУП-ом
Сарадња са другим школама

8.
+
+

9.
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

10. 11. 12.
+
+
+
+
+
+

1.
+
+

2.
+
+

+
+

+

+

3.
+
+

4.
+
+

+
+

+

+

5.
+
+

6.
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+ + + + +
+
+
+
+
+
+ + + + +
Директор школе: Мерица Буј-Бјелогрлић

3.11.3 ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Рад помоћника директора представља сталну активност на унапређивању, усавршавању и
рационализацији наставног, односно школског рада у целини. У тој функцији помоћник
директора иступа као саветник и сарадник наставницима и стручним сарадницима школе.
Помоћник директора помаже директору у организовању образовно-васпитног рада и
обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада, а нарочито:
-у организацији седница Наставничког већа и стручних већа;
-у координацији рада стручних органа;
-у припреми предлога Годишњег плана рада и финансијског плана школе;
-у организацији рада школе;
-у организацији рационалног и ефикасног извођења образовног програма;
-у припреми акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
-у обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада;
-у стварању услова за рад Савета родитеља;
-у остваривању права и дужности ученика;
-у праћењу саветодавне службе;
-у усклађивању сарадње наставника,ученика и родитеља;
-у организовању и старању о благовременој и тачној изради статистичких и других
података који се достављају надлежним органима;
-обавља и друге послове по налогу директора школе, у складу са Законом и Статутом.

Активности

9.

I Планирање и програмирање
Учешће у изради годишњег плана *
рада школе

10.

7.
+

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
*
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Израда глобалног и оперативних
планова сопственог рада
Планирање и праћење
реализације активности Стручног
актива за развојно планирање
Увид у планирање и
програмирање наставника и
стручних сарадника
II Организација и координација
Учешће у организацији и
координирању целокупног рада
школе
Организација изборне, допунске,
додатне наставе и ваннаставних
активн.
Организација полагања завршног
испита на крају дугог циклуса
основног образовања и
васпитања
Организација дежурства
наставника
Организовање и учешће у
прегледу педагошке
документације
Организовање прикупљања и
обраде материјала за извештаје из
области наставе
Координира рад стручних већа и
других стручних органа
Координира активности у вези
поделе предмета на наставнике
Организује анкетирање ученика
за изборне предмете и изабрани
спорт
Учествује у формирању група за
изборне предмете
Организовање и праћење
поправних и разредних испита
Учествје у организацији
културних манифестација у
школи

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

Пом. директора: Бранко Марковић, наст.разредне наставе
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4. ПРОГРАМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
4.1. ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ
Планови обавезне и изборне наставе су саставни део ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за сваки
разред посебно (дел.број 1136/10 од 26.06.2018. године).
4. 2. ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава је планирана за све разреде за предмете:
- српски и математика, ( у свим разредима),
- страни језици (од 3-8.разреда)
- историја (5.и 6. разред)
- биологија (7. разред)
-географија (5.разред)
-физика
- хемија (7. и 8. разред)
и саставни је део ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА (План рада допунске наставе стр. 308-314).
4.3. ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је планирана за предмете:
- српски и математика у свим разредима од 4-8.разреда,
- страни језици од 5-8.раз.
- географија, у 7.и 8.раз.
- биологија 6,7. и 8. разред
-физика од 6-8.раз.
-хемија 7. разред
-историја у 7. разреду
и саставни је део ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА (План рада додатне наставе стр. 314-317).
4.4. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Слободне активности су планиране од 1-4. разреда, а ваннаставне активности од 5-8.
разреда, саставни део је ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА, дел.бр. 1136/10 од 26.06.2018. године
(План рада на стр.324).
Драмска секција – планирана је за ученике од 5. до 8. разреда. Годишњи фонд 36 часова,
недељни 1 час.
редни број

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

број часова
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Окупљање чланова секције
Припрема за учешће на конкурсу поводом “Дечјег филмског
фестивала“
Припрема материјала за учешће на конкурсу ,,Култура на дар,,
Снимање троминутног филма за поменути конкурс
Избор текстова и поезије за Светог Саву
Рад са ученицима , припрема програма за Светог Саву
Учешће на Општинском дружењу Светосавски дани
Школска слава Свети Сава
Анализа урађеног у првом полугодишту
Припрема програма за Дан школе, избор текстова и поезије
Рад са ученицима на програму за Дан школе
Дан школе
Разговор са ученицима о досадашњем раду
Предлози и идеје
Активности током летњег распуста

1
3
3
1
3
7
1
1
1
3
7
1
1
2
1
36

Наставник српског језика и књижевности: Зоран Џакула
Литерарна секција Месец

Редни
број
часа
СЕПТЕМБАР 1.
2.
3.
4.
ОКТОБАР
5.

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

Наставна јединица

6.
7.

Формирање литерарне секције
Доношење плана рада литерарне секције за текућу школску годину
Анализа рада литерарне секције из предходне школске године
Посета огранку Градске библиотеке ,,Милутин Бојић“ у Падинској
скели – 6.разред
Посета огранку Градске библиотеке ,,Милутин Бојић“ у Падинској
скели – 7.разред
Упознавање стваралачких покушаја чланова литерарне секције
Упознавање стваралачких покушаја чланова литерарне секције

8.

Упознавање стваралачких покушаја чланова литерарне секције

9.

Критички осврт на стваралачке покушаје чланова литерарне секције

10.

Анализа књижевних дела(лирских) са истим мотивом

11.
12.
13.
14.
15.

Анализа књижевних дела(епских) са истим мотивом
Стваралачки покушаји
Композиција састава
Писање по плану
Есеј
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ФЕБРУАР

16.
17.

Стваралачки покушаји
Стваралачки покушаји

18.

Богаћење језика

19.
20.

Плеоназам
Избор радова за школске новине

21.

23.
24.

Писање литерарних радова на задату тему поводом Дана школе, Дана
жена и литерарних конкурса
Писање литерарних радова на задату тему поводом Дана школе, Дана
жена и литерарних конкурса
Како описати личност
Како описати ентеријер и екстеријер

25.

Техничко и сугестивно описивање

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Прича са познатим ликовима
Прича са познатим ликовима
Преправљена бајка
Преправљена бајка
Писање бајке
Писање бајке

32.
33.
34.
35.
36.

Истраживање локалног говора
Истраживање локалног говора
Истраживање говора деце, омладине и одраслих
Истраживање литерарних радова доступних на интернету
Анализа рада литерарне секције

22.
МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Наставница српског језика и књижевности: Весна Репић
Рецитаторска секција –
Месец

Редни
број
часа
СЕПТЕМБАР 1.
2.
3.
4.
ОКТОБАР
5.
6.
7.
НОВЕМБАР

Наставна јединица
Формирање рецитаторске секције
Доношење плана рада рецитаторске секције за текућу школску год.
Правилан изговор гласова- вежбе
Правилан изговор гласова- вежбе
Акценатске вежбе
Акценатске вежбе
Вежбе интонације

8.

Вежбе интонације

9.

Акценатске вежбе

10.

Изражајно читање књижевних текстова
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ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Изражајно читање књижевних текстова
Говор тела
Израз лица, гестикулација
Израз лица, гестикулација
Однос са публиком
Припрема за школску славу Св.Саву
Контролисање нервозних покрета

18.

Како почети рецитовање

19.
20.
21.

Како завршити рецитовање
Емоције
Избор књижевних дела за учешће у приредби за Дан школе

22.

Избор књижевних дела за учешће у приредби за Дан школе

23.
24.

Увежбавање за наступ на приредби за Дан школе
Увежбавање за смотру рецитатора

25.

Увежбавање за смотру рецитатора

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Увежбавање за смотру рецитатора
Увежбавање садржаја за наступ
Увежбавање садржаја за наступ
Увежбавање садржаја за наступ
Увежбавање садржаја за наступ
Самосталан избор књижевних дела – презентација наученог

32.
33.
34.
35.
36.

Самосталан избор књижевних дела – презентација наученог
Самосталан избор књижевних дела – презентација наученог
Самосталан избор књижевних дела – презентација наученог
Презентација наученог преко шк. разгласа
Презентација наученог преко шк. разгласа

Наставница српског језика: Сандра Симић
Новинарска секција –
Месец
ОКТОБАР

НОВЕМБАР

бр.
часа
1.
2.
3.
4.
5.

Наставна јединица
Формирање новинарске секције
Доношење плана рада новинарске секције за текућу школску
годину
Облици новинарског изражавања: вест
Анализа вести из штампаних медија
Писање вести о догађају или манфестацији по избору
135

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

6.
7.
8.

Облици новинарског изражавања: репортажа
Анализа новинских чланака
Репортажа са терена

ДЕЦЕМБАР

9.
10.
11.
12.

Облици новинарског изражавања: извештај
Писање извештаја
Анализа извештаја са терена
Најава Спортске недеље

ЈАНУАР

13.

Активности чланова новинарске секције поводом Спортске
недеље
Извештаји са зимског распуста
Активности чланова новинарске секције пводом прославе
Светог Саве
Сређивање и анализа прикупљеног материјала са прославе
Светог Саве
Анализа активности новинарске секције током првог
полугодишта
Најава обележавања Дана државности
Репортажа о обележавању Дана државности
Активности чланова новинарске секције поводом Дана
матерњег језика
Интервју
Активности чланова новинарске секције поводом Дана жена
Припрема за израду првих школских зидних новина
Подела чланова новинарске секције на групе и додела задатка
Лектура и коректура припремљених текстова за зидне новине
Лектура и коректура припремљених текстова за зидне новине
Завршна израда школских зидних новина
Активности чланова новинарске секције поводом Дана књиге

14.
15.
16.
ФЕБРУАР

17.
18.
19.
20.

МАРТ

АПРИЛ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

МАЈ

29.
30.

ЈУН

31.
32.
33.

Упознавање чланова новинарске секције са радом школске
радио-станице
Активности чланова новинарске секције поводом Дана
Црвеног крста
Активности чланова новинарске секције поводом Дана школе
Израда информативногпрограма за школску радио-станицу
Активности чланова новинарске секције поводом Дана
заштите животне средине
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34.
35.
36.

Интервју са учесницима школских такмичења
Из школске библиотеке
Анализа рада новинарске секције
Наставница српског језика и књижевности: Марија Манић

Еколошка секција:
Циљ слободних активности јесте подстицање и проширивање интересовања ученика за
биологију и развој њихових склоности и способности у функцији професионалног
опредељивања.
Задаци:
- омогућити ученицима да се добровољно укључе у рад еколошке секције, без обзира на
ниво постигнућа на редовним часовима;
- омогућити ученицима да слободно и самостално одабирају садржаје, врсту и облике
слободних активности у којима ће учествовати и радити;
- омогућити ученицима да током групног и самосталног рада развију кооперативност,
иницијативу, стваралаштво и поверење у сопствене квалитете;
- развијати код ученика интересовање за развој екологије као науке;
- развијати код ученика свест о значају одрживог развоја животне средине;
- развијати код ученика еколошку културу живљења.
Овај облик наставе може бити организован тако да ученици самостално израђују пројектне
задатке кроз посете заштићеним природним добрима, природњачким музејима, зоолошком
врту, ботаничкој башти итд.
Секција је планирана за ученике од 5. до 8. разреда, 36 часова – годишњи фонд .
Плана рада еколошке секције:
Р.Б.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

2.
3.
4.

Упознавање са планом и програмом, разгледање искористивог
материјала у кабинету
Сређивање зоолошке збирке
Израда тематских паноа
Обележавање - Дан животиња - 4.октобар

5.

Обележавање - Дан пешачења – 15.октобар

1.

Број часова
1
2
2
1
1
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6.
7.
8.
9.

Обележавање - Дан здраве хране – 16.октобар
Упознавање птица ближе околине
Презимљавање неких животиња
Отпад и рециклажа; Припрема за еко- квиз

1
1
1
3

10.
11.
12.

Светски дан борбе против сиде – 1.децембар
Уређивање школског хербаријума
Вегетативно размножавање биљака; Пресађивање биљака

1
3
1

13.

Ситне животиње у земљишту
Обележавање важних датума - Дан вода – 22.март
Припрема за еко- квиз
Обележавање 31.марта- дана борбе против пушења
Утицај загађеног ваздуха на дисајне органе
Посета Природњачком музеју
Акција озелењивања непосредне околине
Обележавање важних датума - Дан здравља-7.април-чајанка
Сакупљање лековитих биљака
Дан планете Земље - 22.април
Акција озелењивања непосредне околине
Посета Ботаничкој башти
Дан заштите животне средине - 5.јун

1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
35.
23.

2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1

Наставница: Ивана Стаменковић
СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИКА ТИТ
Секција: Техничка секција
- 6,7. и 8. разред
Mесец

Годишњи фонд часова 72
Недељни фонд: 2 часа

Орјентациони програмски садржај

Упознавање ученика са планом и програмом рада секције,
материјалима и прибором који се користи
Септембар Набавка материјала и прибора који се користи приликом
израде декоративних предмета
Разврставање и селекција материјала
Упознавање са особинама камења, стаклића, металом, дрветом
и другим природним и вештачким материјалима.
Октобар
Упознавање са различитим дебљинама најлона, свиленог
конца, растегљивог конца, итд.
Примена копчи, закачаљки, начини повезивања код огрлица,
наруквица, минђуша.

Бр.часова
2
2
2
2
2
2
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Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Осмишљавање и комбиновање различитих, сродних
материјала
Технике изреде наруквица:
-састављање,
низање,
прављење,
повезивање,
обликовање.

Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Технике израде огрлица:
-комбиновање,
низање,
повезивање,
састављање,
обликовање

Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Технике израде минђуша:
-кобиновање,
низање,
повезивање,
састављање,
спајање.

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Технике израде прстења:
-комбиновање,
низање,
повезивање,
састављање,
спајање.
Учешће на продајно изложбеним базарима

Децембар
Април

8
12

12

12

12

4

Наставница ТИО: Олгица Бајић
Архитектонско-грађевинска секција – 6. разред
месец

Орјентациони програмски садржај

Септембар Уводни час – упознавање ученика са планом рада секције,
Скица – израда једноставних цртежа, Изртада једноставнијих
техничких цртежа, Израда техничког цртежа обката –
хоризонталан пресек

бр.часова

4
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Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар
Март

Април

Мај

Јун

Израда техничког цртежа обката – вертикалан пресек, Размера –
израда цртежа, Котирање цртежа, Котирање вертикалних и
хоризонталних приказа објеката
Симбоу архитектури и грађевинарству, Израда и приказ
симбола који се ређе користе, Израда техничког цртежа обката
– хоризонталан пресек, Израда техничког цртежа обката –
хоризонталан пресек
Убацивање симбола у завршени хоризонталан пресек стана,
Материјали у грађевинарству, договор о изради практичне
вежбе
Вештачки материјали (цемент,креч), Израда бетонске гредице,
израда техничког цртежа дрвене оплате, Израда бетонске
гредице – материјали неопходни за израду вежбе, Израда
бетонске гредице – израда малтера и наливање у оплату
Израда бетонске гредице – провера квалитета израде, Припрема
и договор за израду куће за одмор
Израда техничког цртежа куће за одмор, Кућа за одмор –
дефинисање цртежа (врсте линија, котирање), Кућа за одмор –
припрема материјала и алата за извођење вежбе, Кућа за одмор
– изада делова, сечење и обрада исечених делова
Кућа за одмор – израда делова, сечење и обрада исечених
делова, Кућа за одмор – украшавање и састављање делова,
SketchUp – програм за техничко цртање, уводни час, SketchUp –
израда цртежа са основним алаткама
SketchUp – додавање детаља у модел (материјали и
компоненте), SketchUp – сенке, камера, погледи, SketchUp –
димензионисање, креирање пресека, SketchUp – анимација и
штампање модела
SketchUp – израда модела по слободном избору

4

4

4

4

2

4

4

4

2

Наставник ТИО: Радован Срданов
Сабраћајна секција – за ученике од 5-8. разреда
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Месец

Орјентациони програмски садржаји

Бр.часова

Упознавање ученика са планом и програмом рада секције
септембар Саобраћај- како да се правилно и безбедно понашаш у
саобраћају
Основна правила : кретања пешака као учесника у саобраћају

1
1

октобар

Основна правила: прелазак пешака преко коловоза
Основна правила: понашање пешака на раскрсници
Саобраћајни сигнализација- подела, врсте
Саобраћајна сигнализација: Саобраћајни знакови
Саобраћајна сигнализација : светлосна( семафор),
хоризонтална сигнализација
Саобраћајна сигнализација: звучна сигнализација,
Знакови саобраћајног полицајца
Правила поступања (редослед) по саобраћајним знаковима и
осталим сигнализацијама
Саобраћајне ситуације – решавање.

2
2
1
2
1

Решавање тестова

4

Елементи полигона

4

Постављање полигона

1
8

новембар

децембар
Јануар
Март
Април
Фебруар
Март
Април
мај
март
Март
Април
Мај
април

2

1
1
4

Вежбање вожње бицикла на полигону
Припрема и организација око такмичења
1
Наставница ТИО: Кристина Вукадиновић

Секција за програмирање
Циљ:
-развој критичког мишљења
-унапређивање вештине решавања проблема
-унапређивање дигиталне писмености
-унапређивање вештине програмирања
-побољшање концетрације
-развијање духа за тимски рад
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-јачање самопоуздања
Разред: V-VIII
Годишњи фонд часова: 36 часа
ИСХОДИ
ученик ће бити у стању да:
-разуме карактеристике микробита
-повеже коришћење микробит
уређаја са наставним предметима
-састави свој први програм за
управљање светлећим диодама
-учита програм у микробит уређај
-модификује постојећа програмска
решења
-примени петље како би омогућили
понављање низа инструкција у
програму
-направи једноставне анимације
-употреби светлеће диоде за
представљање ствари из реалног света у
дигиталној форми
-примени бројачку петљу за понављање
низа инструкција одређени број пута
- повеже слушалице или звучник на
микробит уређај
- напише програме који ће омогућити да
слушају мелодије преко микробит
уређаја
- препознаје прилику за примену петљи
у програму, како би га учинили
ефикаснијим;
-користи радио
функцију за размену
дигиталних информација
измеђууређаја.
-користи у програму податак о
осветљености микробит уређаја
-примени Булове операторе у
програмском решењу
-разуме принцип рада електричних кола
- направи реалан физички систем и
саставе програм за његово управљање
-утврди циклус решавања проблема

САДРЖАЈИ
1. Све што треба да знате о микробит уређају.
2. Радно окружење
3. Истраживачки пројекат: Одабир теме и сарадника
4. Истраживачки пројекат:Пројектне активности
5. Микробит-улаз и излаз
6. Пројектне активности- улаз и излаз
7. Пројектне активности- улаз и излаз
8. Светлеће диоде и петље
9. Пројектне активности- светлеће диоде и петље
10. Пројектне активности- светлеће диоде и петље
11. Променљиве и обрада података
12. Пројектне активности- променљиве
13. Пројектне активности- променљиве
14. Микробит- звук
15. Истраживачки пројекат:Пројектне активности
16. Истраживачки пројекат: Пројектне активности
17. Микробит-радио
18. Истраживачки пројекат:Пројектне активности
19. Истраживачки пројекат: Пројектне активности
20. Гранање и Булови оператори
21. Истраживачки пројекат:Пројектне активности
22. Истраживачки пројекат: Пројектне активности
23. Додир као улаз
24. Истраживачки пројекат:Пројектне активности
25. Истраживачки пројекат: Пројектне активности
26. Понављање
27. Истраживачки пројекат:Пројектне активности
28. Истраживачки пројекат: Пројектне активности
29. Израда произвољног програма- одабир теме и
сарадника
30. Израда произвољног програма
31. Израда произвољног програма
32. Израда произвољног програма
33. Израда произвољног програма
34. Презентовање радова
35. Презентовање радова
36. Обнављање и предлози за рад у следећој години
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-осмисли идеје за решавање
проблема помоћу микробит уређаја
-планира свој школски пројекат и
активности
Наставница: Наташа Аврам, наст. информатике и рачунарства

Ликовна секција
Месец

Оријентациони програмски садржаји

Број
часова

IX

Усвајање годишњег плана рада
Одабир ученика за ликовну секцију
Формирање збирки радова и спремање учионице
Oбележавање ,,Дечије недеље“
Изложба радова
Рад по конкурсима - сликање
Радови за Новогодишњи базар- сликање, цртање
Естетско уређење школе – изложба радова
Радови за Новогодишњи базар- сликање, цртање
Организовање и учешће на Новогидшњем и Божићном базару
Естетско уређење хола школе

1
1
2
1
1
2
2
2
2
1

X

XI
XII

I
II
III
IV

V
VI

Светосавска изложба, сценографија за приредбу
Одбир ученика за шк.такм. ,,Мали Пјер“
Учешће на конкурсу карикатура: ,,Мали Пјер“
Активности везане за професионалну оријентацију
Цртање, сликање, вајање: Радови за продајну изложбу поводом
Васкрса
Учешће на конкурсу: ,,У сусрет Васкрсу“
Естетско уређење хола поводом Васкрса
Припрема за прославу Дана школе
Прослава Дана школе
Припреме за завршну изложбу ученичких радова
Анализа рада, успеха на конкурсима

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

Наставница ликовне културе: Милена Кулић
Секција: Атлетика
Редни број
часа

Годишњи фонд – 36 часова
Оријентациони програмски садржаји

Број часова
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1.
2.
3.
4.

Септембар:
Вежбе трчања, атлетске вежбе
Вежбе трчања, атлетске вежбе
Ниски старт, атлетске вежбе
Ниски старт, атлетске вежбе

5.
6.
7.
8.

Октобар:
Скок у даљ, ниски старт
Скок у даљ, ниски старт
Скок у вис, скок у даљ
Скок у вис, скок у даљ

9.
10.
11.
12.

Новембар:
Скок у вис, скок у даљ
Интервално трчање 3*2мин, ниски старт
Интервално трчање 3*2мин, ниски старт
Интервално трчање 3*2мин, ниски старт

4

13.
14.
15.
16.

Децембар:
Интервално трчање 3*2мин, ниски старт
Вежбе снаге, интервално трчање
Вежбе снаге, интервално трчање
Вежбе снаге, интервално трчање

3

17.
18.
19.

Јануар:
Препонско трчање, ниски старт
Препонско трчање, ниски старт
Препонско трчање, ниски старт

4

20.
22.

Фебруар:
Препонско трчање, ниски старт
Скок у даљ, трчање преко препона, ниски старт

4

23.
24.
25.
26.

Март:
Скок у даљ, трчање преко препона, ниски старт
Скок у даљ, трчање преко препона, ниски старт
Скок у даљ, трчање преко препона, ниски старт
Скок у вис, вежбе снаге

1

27.
28.
29.
30.

Април:
Интервално трчање, вежбе снаге
Интервално трчање, вежбе снаге
Атлетске вежбе, нисли старт
Штафетне игре брзине

2
2

2
3

2
1
3
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31.
32.
33.

Мај:
Штафетне игре брзине
Штафетне игре брзине
Ниски старт, бацање кугле

34.
35.
36.

Јун:
Скок у вис, скок у даљ
Вежбе снаге, штафетне игре
Вежбе снаге, штафетне игре

1

1
2

Наставница физичког васпитања: Вишња Одри

Кошаркашка секција
месец

Орјентациони програмски садржаји

Септембар Техника - основни ставови, кретање у ставу, заустављања
Октобар
Техника - основни ставови, кретање у ставу, заустављања
- држање, хватање, додавање лопте, пивотарење
- дриблинг
Новембар Техника – дриблинг
Игра – 1:1 2:2
Децембар Игра – 1:1 2:2
Тактика – контра-напад; крис-крос
Техника – финта кретања, демаркирање, финта шута
Јануар
Игра – 3:3
Тактика – блок у контраблок; отварање из блока
Фебруар
Игра – 3:3 са применом блокова и отварања
Март
Април
Мај
Јун

Техника – шут
- ,,пут око света“
Тактика – одбрана ,,човек“
Игра – 5:5 ,,човек“
Тактика – зоне (2:1:2; 3:2), зонски пресинг
Игра – 5:5 зона
- 5:5
Игра – 5:5

бр.часова
3
6
3

5
3
2

4
4
4
2

Наставница физичког васпитања: Татјана Поповић
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Одбојкашка секција – за ученике од 5-8. разреда
ЦИЉ: Унапређивање физичких способности, моторичких вештина и знања из области
физичке и здравствене културе ради чувања здравља и примене правилног и редовног
физичког вежбања у савременим условима живота и рада. Годишњи фонд часова је 36.
Месец
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

Оријентациони програмски садржаји
Бр.часова
Терен, линије, број играча, ротација
2
Одбијање лопте прстима
2
Одбијање лопте прстима
1
Одбијање лопте чекићем
2
Одбијање лопте прстима и чекићем
2
Игра са применом правила
2
Сервис одоздо – Школски сервис
2
Сервис одозго – Тенис сервис
3
Игра са применом правила
1
Игра са применом правила – Такмичење екипа
3
Смечирање
2
Игра са применом правила
2
Блокирање
2
Систем игре ,,4:2“
3
Игра са применом правила
1
Игра са применом правила – Такмичење екипа
4
Игра са применом правила
2
Наставница физичког васпитања: Снежана Рашић

Хор и оркестар старијих разреда
ЦИЉ: Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности
и учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање
применом елемената музичке изражајности (темпо, динамика…), упознавање страних
језика, литерарних текстова, што све води ка развијању естетских критеријума.
Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу-тимски рад,
развијање толеранције, дисциплине, поштовања различитости и правила понашања,
развијање одговорности, стицање самопоуздања, савладавање треме и пружање помоћи у
смислу вршњачког учења и сарадње.
Број планираних часова: 36
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Месец

НАСТАВНЕ TEME

IX- X 1. Свирање и певање народних песама у једногласу

XI- XII1. Свирање и певање и музицирање на клавиру уз

Kорелација са другим
предметима

Обрада
број

Грађанско васпитање
Верска настава

8

Музичка култура
Енглески језик
Српски језик
Верска настава
Грађанско васпитање

8

I, II,III 1. Свирање и певање, народно и уметничко
стваралаштво

Верска настава
Музичка култура

8

IV,V,VI
1. Свирање и певање и солистичко музицирање

Музичка култура
Историја
Енглески језик

8

певање

Наставник: Велисав Белић
Шаховска секција –од 5. до 8. разреда
Месец

Редни
број
часа
СЕПТЕМБАР 1.
2.
3.
4.
ОКТОБАР
5.
6.
7.
8.
НОВЕМБАР
9.
10.
11.
ДЕЦЕМБАР
12.
13.
14.
15.

Наставна јединица
Уводни час упознавање са начином рада
Привремене и трајне предности
Начин реализације трајне предности
Начин реализације предности
Тактикаи њен значај
Тактика, примери
Тактика, примери
Комбинаторна игра
Напад на краља
Отварање линија
Уништавање одбране
Напад на рокадни полажај
Адолф Андерсен, примери партија
Позициона игра, принцип блокаде
Повољна и неповољна измена фигура
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ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

16.
17.

Примери из праксе
Начин реализације предности

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Комбинације у завршници
Комбинације лаких фигура
Комбинације лаких фигура са топом
Комбинације у пешачким завршницама
Дама против пешака
Топ против пешака
Скакач против пешака
Примери из праксе
Равнотежа у отварању
Имена отварања у пракси
Шпанска партија
Шпанска партија, варијанта измене, отворена шпанка
Примери из праксе
Нарушавање равнотеже у отварању

32.
33.
34.
35.
36.

Значај темпа
Пол Морфи, примери
Пол Морфи, примери
Турнир ученика
Турнир ученика
Жарко Каракашевић, наст. физике

4.5. СПИСАК УЏБЕНИКА
На основу члана 34.става 2. Закона о уџбеницима (,,Службени гласник РС“, бр.27/2018. од
06.04.2018. године), Наставничко веће ОШ ,,Олга Петров“ на седници одржаној
07.04.2021. године, а на основу образложених предлога стручних већа за област предмета,
односно стручног већа за разредну наставу, донело је одлуку: У школској 2021/22. години
користиће се следећи уџбеници у настави:
Списак уџбеника 1. разреда:
Предмет/Назив издавача

Наслов уџбеника

Име аутора

Буквар са словарицом; ћирилица
Различак-Читанка за први
разред основне школе; ћирилица,

Радмила Жежељ Ралић

Математика, уџбеник за први
разред основне школе; ћирилица

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

СРПСКИ ЈЕЗИК

,, KLET“
МАТЕМАТИКА
,, НОВИ ЛОГОС“
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СТРАНИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“

Family and Friends Fuondation
2nd Edition, енглески језик за
први разред основне школе
уџбеник, аудио ЦД, сет флеш
картица

Susan Iannuzzi

СВЕТ ОКО НАС
,, НОВИ ЛОГОС“

СВЕТ ОКО НАС за први рзред
основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник и радна
свеска); ћирилица

Љиља Стокановић, Гордана
Лукић, Гордана Субаков Симић

Свет у мојим рукама, ликовна
култура за први разред

Сања Филиповић

Mузичка култура 1, за први
разред основне школе; ћирилица

Мр Драгана Михајловић-Бокан

Дигитални свет, радни уџбеник
за први разред

Горица Његовановић

Наслов уџбеника

Име аутора

Уз речи растемо-Читанка за
други разред основне школе;
ћирилица,

Наташа Станковић Шошо
Маја Костић

Дар речи -Граматика

Јелена Срдић

Латиница-Уџбеник за други
разред
Радна свеска

Душка Милић
Татјана Митић
Јелена Срдић

Математика, уџбеник за други
разред основне школе; ћирилица

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Family and Friends Starter,
енглески језик за други разред
основне школе уџбеник,

Naomi Simmons

ЛИКОВНА КУЛТУРА
,, KLET“
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, НОВИ ЛОГОС“
ДИГИТАЛНИ СВЕТ
БИГЗ

Списак уџбеника 2. разреда:
Предмет/Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“

МАТЕМАТИКА
,, НОВИ ЛОГОС“
СТРАНИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“
СВЕТ ОКО НАС
,, НОВИ ЛОГОС“

СВЕТ ОКО НАС за други рзред
основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник и радна
свеска); ћирилица

Љиља Стокановић, Гордана
Лукић, Гордана Субаков Симић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
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,, НОВИ ЛОГОС“
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, НОВИ ЛОГОС“
ДИГИТАЛНИ СВЕТ
,, НОВИ ЛОГОС“

Ликовна култура 2, уџбеник за
други разред

Милутин Мићић
Гордана Мићић

Mузичка култура 2, за други
разред основне школе;

Мр Драгана Михајловић-Бокан

Дигитални свет 2, уџбеник за
други разред

Наташа Анђелковић, Биљана
Калафатић, Марина Ињац

Наслов уџбеника

Име аутора

У свету речи
Читанка за трећи разред
основне школе;
Дар речи – Граматика за српски
језик за трећи разред

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Радна свеска уз уџбенички
комплет

Ј. Срдић, Н. Станковић Шошо

Математика 3- уџбеник за
трећи разред

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Family and friends 1, енглески
језик за трећи разред основне
школе

Naomi Simmons

Природа и друштво 3, уџбеник
и радна свеска основне школе

Андријана Шикл Ерски, Марина
Мунитлак

Ликовна култура 3, ликовна
култура за трећи разред основне
школе

Милутин Мићић,
Гордана Мићић

Музичка култура 3, ликовна
култура за трећи разред основне
школе

Драгана Михајловић Бокан,
Марина Ињац

Списак уџбеника 3. разреда:
Предмет/Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“

Јелена Срдић

МАТЕМАТИКА
,, НОВИ ЛОГОС“
СТРАНИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“
ПРИРОДА И ДРУШТВО
,, НОВИ ЛОГОС“
ЛИКОВНА КУЛТУРА
,, НОВИ ЛОГОС“
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, НОВИ ЛОГОС“

Списак уџбеника за 4. разред:
Предмет/Назив издавача

Наслов уџбеника

Име аутора

Бескрајне речи
Читанка за четврти разред
основне школе;

Наташа Станковић Шошо,
Соња Чабрић

СРПСКИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“
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Дар речи – Граматика за српски
језик за четврти разред

Јелена Срдић, Зорана Петковић

Радна свеска уз уџбенички
комплет

Ј. Срдић, Н. Станковић Шошо, З.
Петковић

Математика 4- уџбеник за
четврти разред

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Family and friends 2, енглески
језик за четврти разред основне
школе

Naomi Simmons

,, НОВИ ЛОГОС“

Природа и друштво 4, уџбеник
и радна свеска и тематски
атлас основне школе; ћирилица

А. Кандић, Г. Субаков, Ж. Васић,
И. Петровић, И. Матејић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
/
МУЗИЧКА КУЛТУРА

/

/

,, НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 4, ликовна
култура за четврти разред
основне школе

Драгана Михајловић Бокан,
Марина Ињац

Наслов уџбеника

Име аутора

МАТЕМАТИКА
,, НОВИ ЛОГОС“
СТРАНИ ЈЕЗИК
,, НОВИ ЛОГОС“
ПРИРОДА И ДРУШТВО

Списак уџбеника 5. разреда:
Предмет/Назив издавача

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Читанка 5, српски језик и
књижевност за пети разред
основне школе; ћирилица
,, БИГЗ школство“
Граматика, српски језик за
пети разред основне школе,
СТРАНИ ЈЕЗИК
НАШ КЛАСС, руски језик за
ЈП ,, Завод за уџбенике“
пети разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска, аудио ЦД)
ENGLISH PLUS 1, енглески језик
,, Нови логос“
за пети разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска,аудио ЦД)
ИСТОРИЈА
Историја 5 – уџбеник са
,, Нови логос“
одобреним изворима за пети
разред основне школе; ћирилица
ГЕОГРАФИЈА
Географија, уџбеник за пети
,, Фреска“
разред основне школе; ћирилица

Зоран Бошковић,
Милан Шиповац
Слободан Новокмет, Весна
Ђорђевић, Ива Златић
Лука Меденица
Бранислав Николић
Мира Симеуновић
Ben Wetz
Janet Hardy Gould
Др Душко Лопандић
Ивана Петровић
Јелена Луковић
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БИОЛОГИЈА
,, Нови логос“

Биологија 5, уџбеник за пети
разред основне школе; ћирилица

Гордана Субаков Симић
Марина Дрндарски

Математика, уџбеник за пети
разред основне школе; ћирилица
Математика, збирка задатака
за пети разред основне школе;

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

Музичка култура 5 за пети
разред основне школе;ћирилица

Маја Обрадовић

МАТЕМАТИКА
,, KLET“

МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, BIGZ školstvo“
ЛИКОВНА КУЛТУРА
,, BIGZ školstvo“

Ликовна култура 5, уџбеник за
пети разред основне школе;
ћирилица

Миливој Мишко Павловић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,, KLET“

Техника и технологија за пети
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник, материјал за
конструкторско моделовање,
електронски додатак); ћирилица
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Информатика и рачунарство 5,
,, BIGZ školstvo“
уџбеник за пети разред основне
школе; ћирилица

Ненад Стаменовић
Алекса Вучићевић
Марина Петровић
Јелена Пријовић
Зорица Прокопић

Списак уџбеника 6. разреда:
Предмет/Назив издавача

Наслов уџбеника

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Читанка 6, српски језик и
књижевност за шести разред
основне школе; ћирилица
,, БИГЗ школство“
Граматика, српски језик за
шести разред основне школе,
СТРАНИ ЈЕЗИК
НАШ КЛАСС 2, руски језик за
ЈП ,, Завод за уџбенике“
шести разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска)
ENGLISH PLUS 2, енглески језик
,, Нови логос“
за шести разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска)
ИСТОРИЈА

Име аутора
Валентина Хамовић,
Марија Слобода
Јасмина Станковић, Светлана
Стевановић, Јоле Булатовић
Лука Меденица
Бранислав Николић
Мира Симеуновић
Ben Wetz
Janet Hardy Gould

152

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

,, БИГЗ школство“
ГЕОГРАФИЈА
,, БИГЗ школство“

Историја 6 – уџбеник са
одобреним изворима за шести
разред основне школе; ћирилица

У. Милојевић, В. Лучић, Б.
Стојковски

Географија, уџбеник за шести
разред основне школе; ћирилица

Игор Лешченин, Наташа Басарић

Физика 6, уџбеник и збирка
задатака

К. Стевановић, Марија Крнета

Биологија 6, уџбеник за шести
разред основне школе

Гордана Субаков Симић
Марина Дрндарски

Математика, уџбеник за шести
разред основне школе
Математика, збирка задатака
за шести разред основне школе;

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

Музичка култура 6 за шести
разред основне школе

Маја Обрадовић

ФИЗИКА
,, БИГЗ школство“
БИОЛОГИЈА
,, Нови логос“
МАТЕМАТИКА
,, KLET“

МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, BIGZ školstvo“
ЛИКОВНА КУЛТУРА
,, BIGZ školstvo“

Ликовна култура 6, уџбеник за
шести разред основне школе;
ћирилица

Миливој Мишко Павловић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Техника и технологија за шести
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник, материјал за
,, БИГЗ школство“
конструкторско моделовање,
електронски додатак)
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Информатика и рачунарство,
,, BIGZ školstvo“
уџбеник за шести разред основне
школе; ћирилица

Данило Шешељ, Петко Андрић,
Жељко Папић

Марина Петровић
Јелена Пријовић
Зорица Прокопић

Списак уџбеника 7. разреда:
Предмет/Назив издавача

Наслов уџбеника

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Читанка, српски језик и
књижевност за седми разред
,, БИГЗ школство“
основне школе
Граматика, српски језик за
седми разред основне школе

Име аутора
Зоран Бошковић, Милан
Шиповац
С. Новокмет, В. Ђорђевић, Ј.
Станковић, С. Станковић, Ј.
Булатовић

СТРАНИ ЈЕЗИК
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ЈП ,, Завод за уџбенике“
,, Нови логос“

ИСТОРИЈА
,, БИГЗ школство“
ГЕОГРАФИЈА
,, Нови логос“
БИОЛОГИЈА
,, Нови логос“
ХЕМИЈА
,, ГЕРУНДИЈУМ“
МАТЕМАТИКА
,, БИГЗ школство“

ЛИКОВНА КУЛТУРА
,, БИГЗ школство“
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, БИГЗ школство“
ФИЗИКА
,, БИГЗ школство“

КЛАСС 3, руски језик за седми
разред основне школе; уџбенички
комплет (уџбеник, радна свеска)
ENGLISH PLUS 3, енглески језик
за седми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска)

Лука Меденица,
Бранислав Николић
Мира Симеуновић

Историја 7 – уџбеник са
одобреним изворима за седми
разред основне школе

Урош Миливојевић,
Весна Лучић,
Борис Стојковски

Географија 7, уџбеник за седми
разред основне школе

Дејан Шабић, Снежана
Вујадиновић

Биологија 7, уџбеник за седми
разред основне школе

Гордана Субаков Симић
Марина Дрндарски

Хемија и Лабораторијске вежбе
са задацима

Јасна Адамов, Н. Макивић, С.
Олић Нинковић

Математика 7, уџбеник за
седми разред основне школе
Математика 7, збирка
задатака за седми разред
основне школе;

Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић
Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић, Драгана Станојевић

Ликовна култура 7, уџбеник за
седми разред

Миливоје Мишко Павловић

Музичка култура 7 за седми
разред основне школе

Марија Брајковић

Ben Wetz,
Katrina Gormley
Kate Mellersh

Физика 7, уџбеник за седми
разред основне школе
Физика 7, збирка задатака са
лабораторијским вежбама и
решењима за седми разред
основне школе

Катарина Стевановић,
Марија Крнета, Ј. Радовановић
Радмила Тошовић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,, БИГЗ школство“

Техника и технологија за седми
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник, материјал за
конструкторско моделовање)
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Информатика и рачунарство 7,
,, BIGZ školstvo“
уџбеник за седми разред основне
школе

Данило Шешељ,
Петко Андрић,
Јелена Пријовић
Зорица Прокопић
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Списак уџбеника 8. разреда:
Предмет/Назив издавача

Наслов уџбеника

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Читанка, српски језик и
књижевност за осми разред
,, БИГЗ школство“
основне школе
Граматика, српски језик за
осми разред основне школе
СТРАНИ ЈЕЗИК
,, КЛЕТ“
,, Нови логос“

ИСТОРИЈА
ЈП ,, Завод за уџбенике“
ГЕОГРАФИЈА
,, ГЕРУНДИЈУМ“
БИОЛОГИЈА
,, БИГЗ школство“
ХЕМИЈА
,, ГЕРУНДИЈУМ“
МАТЕМАТИКА
,, БИГЗ школство“

ЛИКОВНА КУЛТУРА
,, БИГЗ школство“
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,, БИГЗ школство“
ФИЗИКА
,, БИГЗ школство“

Име аутора
Зоран Бошковић, Милан
Шиповац
С. Новокмет, В. Ђорђевић, Ј.
Станковић, С. Станковић, Ј.
Булатовић

Конечно!4, руски језик за осми
разред основне школе; уџбенички
комплет (уџбеник, радна свеска)
ENGLISH PLUS 4, енглески језик
за осми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска)

К. Амштајн, М. Брош, Н.
Осипова Јос

Историја 8 – уџбеник са
одобреним изворима за осми
разред основне школе

Драгомир Бонџић, Коста
Николић

Географија 8, уџбеник за осми
разред основне школе

Ненад Живковић, Ана Алексић

Биологија 8, уџбеник за осми
разред основне школе

Дејан Бошковић

Хемија 8 и Лабораторијске
вежбе из хемије са задацима

Јасна Адамов, Соња
Велимировић, Гордана Гајић,
Снежана Каламаковић

Математика 8, уџбеник за осми
разред основне школе
Математика 8, збирка
задатака за осми разред основне
школе;

Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић
Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић, Драгана Станојевић

Ликовна култура 8, уџбеник за
осми разред

Јован Глигоријевић

Музичка култура 8 за осми
разред основне школе

Марија Брајковић

Diana Rue,
Janet Hardy-Gould

Физика 8, уџбеник за осми
разред основне школе
Физика 8, збирка задатака са
лабораторијским вежбама и

Јелена Радовановић
Владан Младеновић
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решењима за осми разред
основне школе
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,, БИГЗ школство“

Техника и технологија 8 за осми
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник, материјал за
конструкторско моделовање)
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Информатика и рачунарство 8,
,, BIGZ školstvo“
уџбеник за седми разред основне
школе

Данило Шешељ,
Петко Андрић,
Јелена Пријовић
Зорица Прокопић

5. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УЧЕНИКА
5.1. ПOСEБНИ OБЛИЦИ РAДA НA ПРOФEСИOНAЛНОМ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА
Овај програм обухвата задатке у областима: идентификовања, подстицања, праћења,
усмеравања, испитивања професионалних интересовања ученика, као и помоћ приликом
професионалног опредељивања ученика.
Имајући у виду циљ професионалне оријентације у основној школи, развијање
спремности да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у
погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање, пружање помоћи у ПО
проширује се на све носиоце васпитно-образовног рада и обухвата целокупну популацију
ученика од I-VIII разреда. Поред општих задатака за ученике свих разреда, утврђују се и
посебни задаци ПО чије систематско и континуирано извршавање треба да допринесе
постизању одређеног нивоа професионалне зрелости.
Општи задаци су:
- упознавање, праћење и постизање развоја индивидуалних карактеристика личности
ученика,
- формирање правилних ставова према раду,
- оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја,
- сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци,
- сарадња са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном
развоју (Биро рада, презентације средњих школа).
Посебни задаци у II и III разреду:
- Подстицање развоја оних узрочних карактеристика које су нарочито изражене у овој фази
развоја (видна и слушна осетљивост итд.),
- Формирање навика за бављење физичким и спортским активностима, за подстицање
опште физичке спремности, битне за обављање свих видова рада,
- Кроз игру, имитацију послова одраслих, стицати почетне представе о свету рада и
занимања,
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- Развијање индивидуалних потреба за радом (учење, обављање домаћих послова, учешће у
радним и хуманитарним акцијама),
- Укључивање родитеља у процес формирања радних навика у породичним условима.
Посебни задаци у IV, V и VI разреду:
- Даље праћење психофизичког развоја ученика,
- Утицање на даље формирање навике за бављење физичким и спортским активностима,
- Уочавање посебних способности и укључивање у рад слободних активности и додатни
рад.
Посебни задаци у VII и VIII разреду:
- Даље праћење и подстицање развоја изражајније способности, усмеравање и усклађивање
с професионалним интересовањима,
- Упознавање организационе и програмске структуре средњег образовања,
- Активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при опредељивању за будуће
занимање,
- Остваривање сарадње са радним организацијама.
Програм ће се реализовати у оквиру часова редовне наставе, допунске и додтне наставе,
слободних активности ученика, а посебно кроз часове одељењског старешине и рад
психолога и Тима.
За реализацију програма до шестог разреда задужене су одељењске старешине, док
се у 7. и 8. разреду укључује психолог. За ученике 8. разреда биће организовано
тестирање професионалних интересовања и способности у Заводу за запошљавање.
Програмом су обухваћени ученици 1-8. разреда, с тим што су најинтензивније
активности усмерене на ученике старијих разреда.
Садржаји програма налазе се у плановима рада одељењских старешина и психолога школе
и Тима за професионалну оријентацију.
5.2. ПРOГРAМ ЗДРAВСТВEНO-ПРEВEНТИВНOГ РAДA
Циљеви програма су:
стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и
здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима,
унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који
штетно делују на здравље,
остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на
развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.
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Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда.

Прoгрaм oбухвaтa слeдeћe тeмe:
Првa тeмa: Режим рaднoг дaнa учeникa
- изрaдa и пoстaвљaњe пaнoa
Другa тeмa: Здрaвљe и здрaв нaчин живoтa
-Пojaм здрaвљa и здрaви стилoви живoтa
-Прaвилaн рaст и рaзвoj – прaвилнa исхрaнa у зaвиснoсти oд узрaстa
Трeћa тeмa: Прeвeнциja aсoциjaлнoг пoнaшaњa, прeступништвa и eлeмeнaтa
дeлинквeнтнoг пoнaшaњa
-Улoгa пoрoдицe, лeкaрa и шкoлe у сузбиjaњу бoлeсти зaвиснoсти
(трибинa зa учeникe осмог рaзрeдa)
-Нaркoмaниja (рaдиoницa зa учeникe седмог рaзрeдa)
Чeтвртa тeмa:Хумани односи међу половима
-Kaкo сe пoнaшaмo (oднoси мeђу пoлoвимa)
-Прoмeнe у пубeртeту
Реализатори програма су одељењске старешине у сарадњи са стручним сарадницима.
5.3. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан
развој личности и припрема за живот и даље опште стручно образовање и васпитање.
Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и
умења и стваралачког коришћења слободног времена.
Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи:
- прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима,
- подстицање личног развоја,
- подстицање социјалног сазнања и социјалних односа,
- развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања
сукоба,
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- неговање активности за решавање индивидуалних проблема,
- формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности.
Остваривање циљева и задатака васпитног рада ће се вршити кроз наставу и ваннаставне
активности. Настојаћемо да наставним садржајима не утичемо само на стицање већ и на
прихватање одређених облика и начина понашања ученика. У остваривању програма осим
наставника учествоваће и родитељи, друштвено-хуманитарне, спортске, рекреативне,
културне организације.
Васпитање за хумане односе међу половима
ЦИЉ овог подручја је да млади буду обавештени о хуманизацији односа између полова,
планирању породице, да усвоје позитивне ставове и систем моралних вредности према себи
и супротном полу, браку, породици, рађању и да прихвате понашање у планирању породице
као право, обавезу и одговорност за рађање, васпитање и подизање деце.
ЗАДАЦИ:
- васпитање младих за хумане односе између полова, развијањем свести да је човек највећа
вредност и да се однос према човеку, подстицањем њихове еманципације да могу у свом
животу да изграђују равноправне односе у браку, породици, раду и другим друштвеним
активностима,
- подстицање физичког, психичког и социјалног развоја младих и то пружањем помоћи да
стекну знања о себи, законитостима психофизичког развоја, проблемима одрастања и
сазревања, развијањем позитивних ставова према полности, љубави, биолошком
обнављању и вредностима живота и здравља,
- информисање ученика у улози љубави и полности у животу човека,
- омогућавање младима да стекну систематска знања о рађању, планирању породице и
здравственим аспектима материнства.
Програм васпитања за хумане односе међу половима биће реализован у оквиру часова
одељенске заједнице, а такође се захтева од наставника биологије, историје, географије,
ликовне и музичке културе да у оквиру својих програма остваре одговарајуће
општеобразовне задатке и садржаје. Школа ће имати и помоћ лекара у реализовању
садржаја предвиђених за рад у одељенској заједници, путем предавања пре свега.
5.4. ПРOГРAМ ПРEВEНЦИJE МAЛOЛEТНИЧKE ДEЛИKВEНЦИJE
Циљеви програма су:
а) јачање поверења личности у саму себе
б) уочавање могућности каналисаног испољавања нагомилане енергије
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в) укључивање у здраву, ужу и ширу средину.

Програм је усмерен на спречавање различитих облика понашања, који се
карактеришу као неприлагођено понашање (претерана абреакција, претерано јако
везивање за групу, најчешће вршњака или старијих, агресија окренута ка сопственој
личности или другима) и на развијање протективних облика понашања.

Прoгрaм прeвeнциje мaлoлeтничкe дeлинквeнциje ћe бити рeaлизoвaн крoз:
1. Рaд сa учeницимa (рaдиoницe, aкциje нa нивoу шкoлe, идeнтификaциjу учeникa сa
прoблeмимa у пoнaшaњу и групни и индивидуaлни рaд сa њимa, укључивaњeм учeникa у
реализацији Прaвилникa о пoнaшaњу ученика у шкoли и oдeљeњу, дoслeдну примeну
вaспитнo-дисциплинских мeрa, aфирмaциjу успeшних учeникa у шкoлским и
вaншкoлским aктивнoстимa;)
2. Рaд сa рoдитeљимa (прeдaвaњa, сaвeтoдaвни рaд)
3. Сaрaдњу сa друштвeнoм срeдинoм (Цeнтaр зa сoциjaлни рaд, Домом здравља, МУП)
Реализатори програма су одељењске старешине, наставници, стручни сарадници,
директор, предавачи који су запослени у МУП-у.

Програм превенције малолетничке делинквенције оствариваће се кроз редовну наставу
(нарочито часове српског језика, природе и друштва, историје, биологије, физичког
васпитања), слободне активности, часове одељењског старешине и рад стручних сарадника.
Теме за часове одељењског старешине су:
-Упознавање са Правилником о понашању
-Учешће у доношењу правила понашања у одељењу
-Непожељна понашања и последице
- Насиље – појам и врсте
-Дружење са другом одељењском заједницом
-Међуодељењска такмичења
-Имамо ли проблеме и како их решавам
-Добар друг – ко је то?
-Како препознати осећања? Како их показати?
-Укључивање ученика у секцију, додатну и допунску наставу
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-Јесмо ли самокритични?
-Ризична понашања
-Болести зависности и како их спречити
-Припрема за излет, екскурзију: како се понашамо у превозу, ...
-Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица
-Како проводим слободно време
5.5. ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА
5.5.1 ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Учeнички пaрлaмeнт чине по два представника одељења ученика 7. и 8. разреда.
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ РАДА

IX

- Конституисање Парламента – избор чланова за школску 2021/2022. годину и
избор председника, заменика; избор представника за Школски одбор,
Наставничко веће, Тим за самовредновање и остале тимове
- Предлог тема за шк.годину 2021/2022.год. – ученици предлажу теме са
којима би желели да се баве ове школске године,
- Упознавање ученика са Правилником о поступању установе у случају сумње
или утврђеног дискриминаторног понашања и врешања угледа , части или
достојанства личности
- Упознавање са Извештајем о самовредновању и вредновању за шк.2020/21.
годину – педагог школе; Годишњим планом рада школе;
- Одговоран однос према здрављу
- ,,Дечија недеља“ – дечија права и обавезе
- Анализа успеха на крају првог тромесечја шк.год. 2021/2022.
- Разматрање односа и сарадње ученика, наставника и родитеља
- Обележавање Међународног дана толеранције – 16.11.
- припреме за Божићни базар (уколико престане пандемија)
- Обележавање Дана људских права – 10.12.
- Сарадња са школским психологом: Вршњачка медијација
- Припреме за Школску славу
- Болести савременог света - болести зависности
- Понашање ученика у школском аутобусу и градском превозу
- Сарадња ученика са ОС и ПП службом
- Анализа успеха у првом полугодишту, предлагање мера за побољшање
успеха, дисциплине, комуникације између ученика, наставника и родитеља
- Однос ученика према школској имовини
- Учешће ученика на спортским и другим такмичењима, промоција успешних
ученика
- Професионална оријентација ученика 7. и 8. разреда; Обавештавање ученика
о питањима значајним за наставак школовања
- Предлози и активности поводом Ускршњег базара и учешће ученика
- Обележавање Светског дана здравља 7.4.

X
XI

XII

I

II

III

IV
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V
VI

- Анализа успеха и владања на крају 3. тромесечја и предлози за унапређење
- Предлог активности за Дан школе
-Обележавање Међународног дана породице 15.05.
- Предлози за избор ученика генерације
- Обележавање Светског дана животне средине 05.06.
- Анализа резултата рада Парламента и годишњи извештај о раду

Координатор: Татјана Поповић, наст.физичког васпитања
5.6. ПOСEБНИ EДУKAТИВНИ ПРOГРAМИ ЗA РAЗВOJ, МИР И ТOЛEРAНЦИJУ
Циљ прoгрaмa je дa пoмoгнe дeци у усвajaњу знaњa и вeштинa нeoпхoдних зa
кoнструктивнo и oдгoвoрнo сoциjaлнo пoнaшaњe, кao и рeшaвaњe сукoбa, кojи су
сaстaвни дeo живoтa.
Сa учeницимa ћe сe примeњивaти психoлoшкe рaдиoницe (из прoгрaмa:,,Учиoницa дoбрe
вoљe“), кao и индивидуaлни рaзгoвoри. При рeшaвaњу кoнфликтних ситуaциja инсистирaћe
сe нa нeнaсилним кoмуникaциoним стрaтeгиjaмa и нa схвaтaњу дa je кoнфликт зajeднички
прoблeм oбe стрaнe у сукoбу.
У току рада применићемо и ставове Конвенције о правима детета,(наша земља као
потписница Конвенције УН о правима деце има све обавезе које проистичу из тог
документа).
Сва права која садржи Конвенција могу се груписати у пет следећих категорија:
1) право на преживљавање,
2) право на заштиту,
3) право на развој,
4) право на уешће у животној заједници,
5) лична права.
Програмом школе деца ће бити упозната са порукама Конвенције о правима деце и биће
укључена у акцију остваривања тих права. Књига „Буквар дечјих права“ биће основно
средство ширења ових порука, а садржаји ће се остваривати на часовима ОЗ.
Зa рoдитeљe су прeдвиђeнa прeдaвaњa „Васпитни стилови родитеља“.
Нoсиoци aктивнoсти су oдeљeњскe стaрeшинe и ПП служба шкoлe.
5.7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним,
привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или
угрожавају животну средину. У оквиру тога ученици се подстичу да чувају, негују и
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стално унапређују еколошке, естетске, хигијенске и културне вредности и потребе у
школи.
У оквиру програма редовне наставе одређене тематске целине, представљају
логичку целину са садржајима из области заштите здравља и унапређивања животне
средине. Основни циљ је стицање знања која су неопходна с обзиром на угроженост
животне средине. Садржајима овог рада нужно је подстаћи ученике на размишљање
о проблему заштите и унапређивања животне средине.
У разредној настави ученицима је нужно дати објашњење везе човека и његове
животне средине.
Васпитни задаци су :





развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним
вредностима,
оплемењивање уже и шире средине,
стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским,
производно – техничким обележјима природе и насељене средине,
стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању
школе, насеља

Реализатори су :
директор, чланови стручних тимова, наставници, ученици, родитељи, институције
Садржаји рада :





одржавање фасаде, школске зграде, школског дворишта,
рад на естетском изгледу учионица,
изложба на тему екологије, израда паноа,
стручна предавања

5.8. ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
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Време
октобар

Садржај активности
Презентација стручним већима резултати
са ЗИ школске 2020/21. год. Завода за
вредновање..
Информисање родитеља ученика 8. разреда
о пробном и ЗИ
Формирање школског тима за спровођење
припрема ЗИ;
Припрема просторија за испит

Реализатори
педагог

25-26. март

Реализација пробног завршног испита

април

Унос и обрада података;
Смернице за учење и планови за припрему
ученика;
Презентација резултата, свим
заинтересованима;
Упознавање ученика са Календаром
уписних активности
Припреме смерница ЗИ за ученике,
родитеље, дежурне наставнике,
супервизоре
Почетак припремне наставе
Организација полагања ЗИ;
Полагање ЗИ;
Активности по Календару уписних
активности;
Евалуација резултата – просечна
постигнућа у односу на школе Палилуле и
упис у средње школе

Директор, Школски тим,
информатичар, дежурни
наставница
Информатичар
Предметни наставници

март
март

мај
Јун
21-24.јуна

Одељењске старешине и
педагог и психолог
Директор, пом. директора,
секретар
Домари и спремачице

Педагог
Психолог
Директор,секретар, педагог
Предметни наставници
Школски тим

педагог

5.9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА
Циљ програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања је унапређење
квалитета живота и рада ученика применом :
 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље , злостављање и
занемаривање
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Активности
Информисање свих укључених у живот и рад школе у вези са
проблемом насиља ( облици, присутност,реаговање у
ситуацијама насиља,мере превенције које школа
предузима,резултати истраживања,ефекти предузетих мера )
Упознавање ученика, наставника, родитеља и локалне
заједнице са одредбама Закона које се односе на проблем
насиља, Општим и Посебним протоколом за за заштиту
ученика од насиља и другим документима
Коришћење садржаја Националне платформе „Чувам те“информативни материјал,обука за
запослене,родитеље,ученике за информисање и едукацију
свих актера школског животау области превенције и заштите
од насиља
Истраживање и анализа појаве насиља, извештавање свих
интересних група о резултатима и доношење мера за
унапређење безбедности на основу добијених резултата

Носиоци активности
-Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
-Стручни сарадници
-Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
Директор
Директор,одељењске
старешине,ПП служба и остали
запослени,родитељи

Психолог
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања

Дефинисање одељенских и школских правила
Сарадња са домом здравља,полицијом, центром за социјални
рад широм локалном заједницом (организовање сусрета
ученика и запослених са стручњацима из области превенције
различитих врста насиља)

Одељењске старешине

Организовање трибине за родитеље

Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
ОС,предметни наставници

Организовање разноврсних ваннаставних активности,
укључивање што већег броја ученика
Организовање спортских манифестација и такмичења са
развијањем осећаја за фер плеј
Промовисање позитивних вредности и афирмација
стваралаштва на тему ненасиља кроз литерарне, ликовне
конкурсе, квизове,..
Оснаживање ученика кроз наставне и ваннаставне активности
у области консруктивног решавања проблема, прихватања
различитости, нетолерисања насиља, развијање одговорности
свих и свести о обавезивању на поступање

Представе форум театра које промовишу ненасиље и
толеранцију
Радионице којима се промовише толеранција и
конструктивно решавање конфликта на часовима ОС

ПП служба, Тим за заштиту
ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања, ОС, директор

Наставници физичког
васпитања
Предметни наставници
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
ОС, психолог,педагог,
предметни наставници

Обучени наставници
Одељењске старешине
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Обележавање датума којима се промовише ненасиље:
Светски дан толеранције, Дан борбе против трговине
људима, Дан људских права, Дечја недеља,
Међународни дан борбе против вршњачког насиља
манифестацује у школи,ЧОС, разглас, сајт…

-Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
-Стручни сарадници

Едукација запослених (Акредитовни семинари,интерно
стручно усавршавање, обука преко платформе “Чувам
те“)

Директор,Тим за заштиту,
запослени

Обезбеђивање техничких услова за стварање и унапређивање
школе као безбедне средине (камере, осветљење дворишта,
школски полицајац,)

Директор

-Одељењске старешине

Мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање
у установи:
Проверавање сумње или откривање насиља,
Заустављање насиља и злостављањаи смиривања учесника
Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по
потреби
Консултације унутар школе ради процене нивоа насиља,
нивоа ризика и предузимања мера и активности

Стручни сарадници, ОС,
директор
Сви запослени

Сарадња са релевантним институцијама – центар за социјални
рад, полиција,здравствене службе...-комуникација , размена
информација, консултације ,усклађивање подршке

ОС, стручна служба
директор
ОС,
дежурни нставник, психолог,
педагог,
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања,УП
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
,психолог педагог,ОС
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања,ОС, ПП служба
ОС за 1. ниво насиља
Тим ЗНЗЗ за 2. и 3. ниво
насиља
Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања

Праћење реализације Програма заштите и доношење
додатних мера – истраживање, анализа
документације,разговори и упитници

Тим за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања

Доношење плана заштите за конкретну ситуацију и
спровођење планиране активности (појачани васпитни рад,
интензивирани и индивидуални рад са ученицима,
родитељима, наставницима)
Праћење ефеката предузетих мера, анализа и евалуација
Вођење документације
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5.9.1. ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
У школи је забрањена дискриминација и дискриминаторско понашање. Циљ програма за
заштиту од дискриминације је обезбеђивање једнакости и доступности остваривања
права свим ученицима. Програм доприноси да се у школи поштују људска и дечја права у
демократској атмосфери у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, солидарност.
Благовремено и потпуно информисање ученика и
родитеља о свим важним питањима
Упознавање ученика са појмом дискриминације и
начинима испољавања како би је лакше уочили у
окружењу.
Информисање и едукацију свих актера школског живота
у области спречавања дискриминације путем садржаја на
Националној платформи “Чувам те“.
Реализација активности са ученицима са циљем
спречавања појаве дискриминације:
-Упознавање са дечјим и људским правима ,указивање
на значај поштовања права
- Упознавање ученика са Законом , правилницима и др.
релевантним актима
-Радионице на тему стереотипа и предрасуда
-Развијање толеранције, хуманих односа међу половима
-Упознавање са карактеристикама говора мржње
-Стицање знања о различитим културама , подстицање
интеркултуралности

Директор,стручни
сарадници,OС, наставници
Стручни сарадници,OС
Запослени,родитељи

Стручни сарадници, OС,Тим
за заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања

5.2. ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
5.2.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЈАВНУ И КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ
Време

САДРЖАЈ РАДА

IX

-Прирeдбa зa првaкe
-Школски разглас у функцији промоције рада секција у школи

Учитeљи,
пом.директора
Пред.наставници

Реализатори

-Излoжбa ликoвних рaдoвa

Наст.лик.културe

- Обележавање Дана примирја у Првом светском рату

Библиотекар, наст.
српског језика

X

XI
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-Дeчjи нoвoгoдишњи базaр
-Дoгoвoр oкo прoслaвe Св.Саве
-Новогодишња приредба

Учитeљи
Тим, дирeктoр
Нaст.муз.културe и
српског језика

-Свeтoсaвскa прoслaвa
-Излoжбa ликoвних рaдoвa

Тим
Наст.лик.културe

-Шкoлскo тaкмичeњe рeцитaтoрa

Наст.српског језика

III

-Приредба за маме
-Представљамо таленте
-Фестивал Кратких драмских форми
-Дoгoвoр oкo oргaнизaциje прoслaвe Дaнa шкoлe

IV

-Излoжбa ливoвних рaдoвa пoвoдoм Ускрсa
-Ускршњи базар
Учешће на Конкурсу за кратки филм и фотографију

V

-Прирeдба пoвoдoм Дaнa шкoлe
-Oпштинскo тaкмичeњe рeцитaтoрa

VI

-Изложба ученичких продуката са секција
-Aнaлизa рaдa кoмисиje
-Изрaдa плaнa зa нaрeдну шкoлску гoдину

Учитељи
Тим,психолог
Наст.српског језика
Комисија, пом.дирек.
директор
Учитeљи,
Нaст.лик.културe
Учитељи,
пред.наставници
Рукoвoд. Тима
Учитељи, наст. српског
језика
Сви учитељи и
наставници
Тим
рукoвoдилaц

XII

I
II

Координира: Зоран Џакула, наст.српског језика

5.2.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
Месец
IX

X
XII, I
III, IV

Садржај активности
Уређење дворишта
Уређење учионица, холова
Изложбе у холовима, продукти ученика са секција
Акција Ученичког парламента: ,,Засади своје дрво“
Декорисање холова поводом Нове године, Божића,
Св.Саве

Реализатори
Техничко особље
Предм. наст., наст.
ликовне културе,
Предметни наставници
Учитељи, наст.ликовне
културе, чл.Ученичког
парламента
Директор, ОС, помоћно
особље

Опремање учионица цвећем; Обележавање Дана
пролећа; Уређење дворишта
Координира: Милена Кулић, наст.ликовне културе

5.2.3. ПЛАН РАДА ЕКО ТИМА
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Месец

Садржај активности
-Улoгa и знaчaj oчувaњa живoтнe срeдинe у шкoли и
нeпoсрeднoj oкoлини
-Рaд нa фoрмирaњу шкoлскoг вртa сa учиoницoм у прирoди
-Oбeлeжaвaњe Дaнa oзoнскoг oмoтaчa (eфeкaт стaклeнe
бaштe) излoжбoм рaдoвa (15.9)
-Припреме за учешће у акцији „Рециклажа није бламажа“ и
,,Чеп за хендикеп“
-Фoрмирaњe Eкo-пaтрoлe

IX

X

-Урeђивaњe еко кутка и еко учионица
-Обележавање Дaна живoтињa – 4. oктoбaр (излoжбa рaдoвa)
XI

XII

III

IV

V

VI

Реализатори
Oдeљ.стaрeшинe
Тим, директор
OЗ свих разреда,
Тим, све ОЗ
Чланови Вршњачког
тима
Тим
Oдeљ.стaрeшинe

- 3. новембар Дан чистог ваздуха
- ,, Шума зове“ – радионица
19. новембар Акција: ,,Засади дрво“
-Упoзнaвaњe учeникa кaкo сe чувajу нaмирницe, oпaснoст пo
здрaвљe чoвeкa и уништaвaњe oтпaдa
- 11. децембар ,,Дан планина“
- Рециклажа – како и зашто
-Oбeлeжaвaњe Свeтскoг дaнa вoдa (22.3)
-Oбeлeжaвaњe Дaнa бoрбe прoтив пушeњa (31.3) излoжбoм
рaдoвa
- Ација: ,,Моја башта може свашта“
-Уређење паноа са фотографијама кућних љубимаца

Ученици

-Oбeлeжaвaњe Свeтскoг дaнa здрaвљa (7.4) излoжбoм рaдoвa
-Oбeлeжaвaњe Дaнa плaнeтe Зeмљe (22.4) излoжбoм рaдoвa
- Акција: ,, Зачинско острво“-еко кутак
-Учeшћe у aкциjи: ,,Дан велике метле“
-Дaн цвeћa – излoжбa
- ,,Биљке пријатељице-купатила за пчелице“ - радионице
-Oбeлeжaвaњe Свeт.дaнa зaштитe жив.средине
-Прoглaшaвaњe нajбoљe OЗ у прoтeклим aкциjaмa
-Извeштaj o рaду Eкo-тима
-Плaн рaдa зa слeдeћу шкoлску гoдину

Тим
Eкo-пaтрoлa
OЗ

Нaст.биoлoгиje
извиђачи
Тим, чланови еко
секције

OЗ

Еко-патрола
Тим, OЗ
Тим, OЗ
Тим, Eкo-пaтрoлe
Рукoвoдилaц

Координира: Снежана Рашић, наст. физичког васпитања
5.2.4. ПЛАН РАДА ТИМА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
Време
IX

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Усвајање плана рада
-Акција „ Безбедност деце у саобраћају „
- Недеља солидарности: „За срећније детињство“
- Прикупљање чланарине
- Евидентирање социјално угрожених ученика
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X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

- Обележавање Светског дана старих (дружење деце са старима)
- Едукације вршњачких едукатора
- Акција „Трка за срећније детињство“
-Обележавање Међународног дана толеранције, 16.11.
-Активности вршњачких едукатора
-Обележавање Дечије недеље, низом активности
- Обележавање Светског дана борбе против АИДС-а, (предавања, литерарни
радови, подела пропагандног материјала)
- Обележавање Међународног дана људских права,( трибине и радови
ученика), 10.12.
- Реализација акције: „Један пакетић-много љубави“
- Полугодишњи извештај
- Обележавање Националног дана против дуванског дима (израда паноа и
предавања наставника биологије, 31.01.
Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“, учешће ученика 4.раз.
- Активности вршњачких едукатора
- Обука екипе Прве помоћи
- Конкурс „Крв живот значи“, радови ученика
- Прикупљање чланарине
- Светски дан борбе против туберкулозе у сарадњи са Домом здравља и
наставником биологије, 24.03.
- Такмичења „Шта знаш о Ц.крсту“ и Прве помоћи
- Обележавање Светског дана здравља, 7.4.
- Обележавање Дана Рома, 8.4.
- Светски дан планете Земље, 22.4., наставници биологије и географије
- Недеља Црвеног крста, 8-15.5.
- Општинско такмичење Прве помоћи
- Обележавање Светског дана без цигарете,31.05.
- Прикупљање књига у оквиру акције „Друг другу“
- Недеља солидарности, Светски дан избеглица,20.6.
Координира:Вања Миловановић и Зоран Џакула

5.2.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Месец
IX

X

Садржај активности
Идентификација ученика првог и петог разреда, са
посебним потребама из области социјалне заштите
Недеља солидарности: ,,За срећније детињство“ –
прикупљање чланирине
Обележавање Светског дана старих лица (дружење са
старим особама)
Прикупљање хране, књига

Реализатори
ОС, пред.наставници,
стручни сарадници
Црвени крст
Учитељи
Одељ. старешине
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XI
III
IV

VI

Акција: ,,Трка за срећније детињство“
Одлазак у породице соц.угрожених ученика

Црвени крст
Наст.разредне наставе,
пп служба

ОС, чланови
Прикупљање финансијске помоћи соц.угроженим
Наставничког већа
ученицима
Одељ. старешине
Додељивање гратиса за одлазак на излете, рекреативну
наставу...
Одељ. заједнице
Обележавање Дана рома, 8.04.
Предм. наставници
Прикупљање уџбеника за идућу шк.годину, акција:
,,Друг другу“
Координира: Јелена Арсић, спец. педагог

5.2.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Месец Садржај активности
IX
Почетак систематских прегледа ученика 5. и 7.
разреда
X

XI

XII
I
III
IV
V

Реализатори
Педијатар

Очни преглед ученика 7. разреда
Офталмолог
Предавање: ,,Болест прљавих руку“ за ученике3,4 Патронажна сестра
и 5. разреда
Обележавање Дана здраве хране 16.10.
Наст. биологије
Систематски прегледи зуба, ученици матичне
Стоматолог
школе
Израда тематских паноа
Чланови еко секције
Обележавање Дана сиде, уређење паноа
Педагог, Наст.биологије
Предавање: ,,Промене у пубертету“
Патронажна сестра
,, Спортом до здравља“
Наст. физичког васпитања
Обележавање Дана борбе против пушења, 31.03. Чланови еко-секције
Предавање: ,, Болест зависности-пушење“
Патронажна сестра
Систематски прегледи за упис у први рзред
Педијатар
Обележавање Дана здравља (7.4.)
Наст. биологије
Лекарски прегледи за упис у средњу школу
Комисија, педијатар
Координира: Татјана Поповић, наст. физичког васпитања

6. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН - ПРОЈЕКТИ:
6.1. Пројекат ,,Професинална оријентација - на прелазу у средњу школу“ за ученике
7. и 8. разреда; реализоваће се са по 8. часова на годишњем нивоу, (часови
одељењског старешине), као и кроз редовну наству: српског језика, биологије,
физике, хемије, изборних предмета... Реализатори су одељењске старешине, психолог
и педагог и предметни наставници. Теме су: У свету интересовања; О стереотипима;
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Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања; Образовни профили у
средњим школама; Захтеви занимања – одговарајуће способности и контраиндикације;
Сазнајем на интернету – куда после основне школе; Моја одлука о школи и занимању.
6.2. Пилот пројекат у школској 2021/22. години: ,,Једносменски рад- Програм за
додатну образовно-васпитну подршку развоја ученика у основној школи“ наставља
са радом и у овој школској години. Реализује се после часова наставе у подручним
одељењима:
Товилиште – учитељица, Душанка Трубарац : Креативни кутак - Развијање
кретаивних способности ученика, стваралаштва, развијање способности посматрања,
опажања, визуализације и анализирања.
Глогоњски Рит – учитељица, Сузана Марковић: Решите да математику више не
грешите - Пружање додатне подршке ученицима са циљем увежбавања задатака и
продубљивања знања из математике“.
Ковилово – учитељица, Александра Марић: Сналажење у природи- ученици одлазе у
ближу околину, пешаче, оријентишу се у простору, сналазе се на мапи, уче о биљкама из
непосредног окружења
Бесни Фок – учитељица, Александра Радосављевић: ,,Креативна сваштара“ Развијање свести ученика о сопственој култури и разноликости култура, уважавају значај
креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, посебно
укључујући музику.
Врбовски – учитељица, Нада Лекић Маневски:Здравствено-васпитне активности Стицање вештина уравнотежене исхране, правилног држања тела, пружања прве помоћи
Дунавац- учитељица, Наташа Рељин Голе: Додатна образовна подршка,
индивидуално или у пару - Ученици уче заједно, индивидуално или у пару са учеником
који има исте потребе уз помоћ других ученика и наставника
Координатори пројекта су Бранко Марковић, пом. директора и Драгана Вешковић,
педагог
6.3. Пројекат – ,,Настава у природи и извиђачи“
Циљ пројекта је повезивање наставних садржаја и програмских садржаја рада
Извиђача(млађи узраст/разредна настава), организовањем наставе у природи на
одговарајућој локацији са циљем остваривања садржаја које обухватају планиране
програмске области и теме: Природа око мене, Свет у којем живим, Мој живот
6.4. Пројекат - ,, Бесплатна школа спорта“ под покровитељством Министарства
просвете
Циљ пројекта:Стицање основних знања и вештина из различитих спортских дисциплина
Пројектом су обухваћени ученици млађих разреда.
Реализатори пројекта су студенти Факултета за спорт и физичко васпитање и професори
физичког васпитања из школе,у организацији Општине Палилула.
Циљна група су ученици првог циклуса а реализација пројекта подразумева:
*учење спортских вештина
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*развој моторичких способности
*развој здравља
*задовољење потреба за игром и кретањем
*стицање основних социолошких вештина(разумевање односа између учитеља спорта и
ученика; између самих ученика; односа према успеху и неуспеху).
У нашој школи пројекат реализује Снежана Рашић, наст. физичког васпитања
6.5. Пројекат -„Волим падињак“ и НВО „Совице“
Пројекат назван „Виа Падињак“ је покренуло удружење „Волим падињак“ чији је циљ
дефинисан омогућавањем коришћења шуме, која се налази у склопу насеља, као
природног ресурса за шетњу, рекреацију и боравак у природи већем броју становника у
нашем насељу сређивањем и обележавањем стаза, постављањем клупа, информисањем
становништва о шуми као природном ресурсу и могућностима обављања разних
активности у њој(коришћење стазе за одржавање пролећног и јесењег кроса наших
ученика)наставници и ученици наше школе помоћи ће осликавањем клупа за одмор које
ће бити постављене у шуми, организовањем радионица за родитеље и ученике о значају
шуме као природног ресурса.
Пројекат „Мали велики едукатори из ЕКО кутка“, које је покренула НВО „Совице“ у
сарадњи са школом у прошлој школској години, ове године се наставља уређивањем
кутка, постављањем две учионице на отвореном , уређивањем стаза и одржавањем
радионица са темама у оквиру заштите животне средине.
7. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
План стручнoг усaвршвaњa наставника, кao дeo Прoгрaмa стручног
усавршавања, oдвиjaћe сe крoз двa видa:
a) вaн установе (крoз рaд aктивa, стручних друштaвa и удружeњa нa нивoу Oпштинe
и Грaдa- похађањем стручних скупова и семинара, кao и стицaњeм вишeг стeпeнa
oбрaзoвaњa)
Ред. бр. семинара
и област
За подршку
личности развоја
детета
Васпитни рад,
подршка за
комуникацију и
сарадњу

Компетенције Назив семинара
К3, П4
К4, П4

,, Безбедност деце на
интернету у сарадњи са
родитељима“
,, Водич за препознавање и
управљање емоцијама“

Време
реализације
фебруар 2022.
март 2022.
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Општа питања
наставе; српски језик
и књижевност;
математика;васпитни
рад;деца/ученици
кoјима је пoтребна
дoдатна пoдршка у
oбразoвању;природне
науке; физичко
васпитање;изборни и
факултативни
предмети

К1-К4; П 1-5

Општа питања
наставе

За наст. српског
језика, К1

За учитеље

К1 П3
К2 П3

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

За наст.
енглеског језика
П3, К1
П3 К2

Општа питања
наставе

За наст.
енглеског језика
П3, К1
За наст. руског
језика П3, К1

Општа питања
наставе

За наст. руског
језика П3, К1
Ивана
Стаменковић
Ивана
Стаменковић
Жељка
Епифанић,

Зимски сусрети учитеља
Србије јачање професионалних
компетенција просветних
радника

Републички зимски семинар
из српског језика и
књижевности
Српски језик и њигова норма
Интердисциплинарно
тумачење књиж. дела у
настави српског језика и
књижевности у основној
школи
Вредновање и евалуација у
настави енглеског језика

фебруар 2022.

Јануар 2022.

Током године

Креативна употреба уџбеника Током године
у настави страних језика К2
П3
English in action П
Током године
Унапређивање
професионалних
компетенција и организација
наставе руског језика
Од учионице до причаонице –
контекстуално усвајање
страног језика
Водени екосистеми –
савремени приступ у настави
биологије и екологије
Занимљива биологија –
савремене методе и нови
приступи
Екологиши се

Током године

Током године
Током године
Током године
Јануар 2022.
174

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

Марија Никић
Ивковић
Жељка
Епифанић
Марија Никић
Ивковић
Марија Никић
Ивковић
Раде Гачевић
Раде Гачевић

Хидробиолошки практикум

Јун 2022.

Планирање наставе хемије –
смернице за квалитетну
наставу К1 П3
Наставна секција из хемије
Дигитални атлас К1 П1
Осавремењивање знања о
геодиверзитету кроз наставу
географије К1 П3

b) Унутaр установе – угледни часови
Веће Језик и комуникација:
,, Императив“ – 7. разред, септембар, 13. час – Сандра Симић
,, О народним певачима“ – Вук Караџић – 8. разред, октобар – Марија Манић
Планирани су угледни часови у разредним већима, првог и трећег разреда у
другом полугодишту и налазе се у записницима већа.
8. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Време
Септембар

Новембар

Садржај
- Адаптација ученика на предметну
наставу – 5.разред
- Полазак у први разред
- Упознавање са Правилником о
понашању, Правилником о забрани
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања

Јануар

- Улога родитеља у прихватању
школских обавеза
- Превенција болести зависности

Март

- Упис у средњу школу (трибина)

Јун

Припрема деце за полазак у школу

Реализатори
Одељењске старешине,

Одељењске старешине
Одељењске старешине
Одељењски старешина,
психолог
Ученици 5. раз. и ПП
служба
ПП служба,
одељ.старешине 8. разреда
Васпитачице и психолог
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9. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
Институција
са којом се
сарађује

Сарадња са
Школским
диспанзером

Садржај сарадње

Лекарска потврда за полазак
детета у први
разред;систематски преглед;
вакцинације, издавање картона
ученицима који иду на
Прегледи,
вишедневну екскурзију,
интервенције,
укључивање ученика са
предавања
проблемима у саветовалишта за
младе при Дому здравља,
радионица „Пренвенција
болести и зависности“

Министарство
просвете,
науке и
Закони, Правилници
технолошког
развоја
Републике
Србије
Сарaдња са
Центром за
социјални рад
Сарадња са
Црвеним
крстом
Сарадња са
Општинском
управом
(Одељење за
друштвене
делатности)
Сарадња са
основним и
средњим
школама на
територији

Облик
сарадње

Разредне старешине
Секретар школе
Педагог ,Психолог,
Школа Школски
диспанзер

Информисање,
Директор школе,
саветовање,
секретар
обавештавање

Договор,
Укључивање Центра за
размена
социјални рад у рад са
информације,
ученицима који испољавају
поступање по
проблеме у понашању и развоју Протоколу
Хуманитарне акције,
Реализација програма Црвеног
крста Палилула

Реализатори

Заједничке
акције

Стручни тим
Центра за
социјални рад
психолог, педагог
школе , разредне
старешине
Одељ. старешине и
Тим за са сардњу са
ЦК

Пријава ученика који не
похађају редовно школовање,
сарадња са Интерресорном
комисијом

дописи

-директор
-секретар
-стручна служба

Размена информација,
заједничке активности

Дописи,
преводнице,
предавања

- секретар
-ПП служба
-одељ. старешине
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општине,
града ...
Сарадња са
Регионалним
центром за
таленте, * по
завршетку
пандемије
Предшколска
установа
Сарадња са
медијима

Упућивање и идентификације
талентованих ученика
Уступање простора за
организовање наставе (објекти
у Бесном фоку и Јабучком
риту),
Информисање о важним
догађајима у школи

Саветовање,
радионице,
тестирање

- психолог
- предм. наставници
- родитељи

Размене
ПП служба,
информација о
учитељи
деци
информације

Директор школе

10. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
У циљу поспешивања школског маркетинга а у време пандемије, све значајне активности
у раду школе биће постављене на школски сајт. За уређивање прилога за сајт школе
задужене су Кристина Вукадиновић и Наташа Аврам.
11. ПРAЋEЊE OСТВAРИВAЊA ГOДИШЊEГ ПЛАНА РAДA ШKOЛE
Aнaлизa сaдржaja и пeрмaнeнтнo прaћeњe рeaлизaциje ГПР шкoлe вршићe сe нa:
- сeдницaмa Нaстaвничкoг вeћa и Пeдaгoшкoг кoлeгиjумa
- сeдницaмa Шкoлскoг oдбoрa и Сaвeтa рoдитeљa
- сeдницaмa стручних вeћa, Тимова...
и крoз пeдaгoшкo-инструктивни рaд дирeктoрa, помоћника директора. Сви члaнoви
стручних oргaнa шкoлe, дирeктoрa и стручних сaрaдникa прeдвиђajу рaзнoврснe oбликe
прaћeњa oствaривaњa ГПР.
Прaћeњe имa зa циљ прaвoврeмeнo сaглeдaвaњe нивoa и квaлитeтa рeaлизaциje свих
зaдaтaкa. Сaглeдaвaњeм oствaрeнoсти плaнирaнoг, вршићe сe eвeнтуaлнe кoрeкциje и
прeдузимaти мeрe зa oптимaлну рeaлизaциjу свих плaнирaних зaдaтaкa.
Свe aктивнoсти нa прaћeњу и врeднoвaњу рeaлизaциje сaдржaja ГПР шкoлe имajу зa циљ
дa сe нивo плaнирaнoг штo вишe приближи oчeкивaним рeзултaтимa и дa свe зaпoслeнe у
шкoли стaви у пoзициjу процене сoпствeнoг рaдa.
* За време трајања пандемије и путем месечног извештавања остварености оперативног
плана реализације Школској управи.
Садржај рада
Пратити процес самовредновања

Носиоци
активности
директор
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Унапредити рад стручних тела, пре свега стручних актива
Пратити реализацију пројекта Школског развојног планирања
Пратити оцењивање ученика и поштовање правилника о оцењивању
Пратити процес наставног рада имајући у виду педагошко- психолошку
занованост рада са ученицима
Пратити документацију:
- разредне књиге,
- евиденције о раду слободних активности,
- записника о раду Наставничког, разредних и одељењских већа и стручних
већа, тимова ...
- записника Школског одбора и Савета родитеља школе,
- извештаја о раду директора школе.

директор
Тим за ШРП
активи
директор у сарадњи
са стручним
сарадницима
директор у сарадњи
са стручним
сарадницима

Директор школе:
Мерица Буј-Бјелогрлић
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