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1. УВОД

Циљеви образовања и васпитања
Циљеви основног образовања и васпитања1су:
1. пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој
сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке,
математичке,

нучне,

уметничке,

културне,

медијске,

техничке,

финансијске

и

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у
живот породице и заједнице;
3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и
изражавање на језицима различитих уметности;
4. развој

способности

проналажења,

анализирања,

примене

и

саопштавања

информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо – комуникационих
технологија;
5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у
даљем образовању и свакодневном животу;
6. развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање
током целог живота;

Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр. 55/2013) – члан 21
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7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања
свог мишљења;
8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живота;
9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10. развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине, еколошке етике и заштите животиња;
12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и
пријатељства;
13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као
и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и
неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма,
поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;
15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне
равноправности и толеранције.

Полазне основе рада школе
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, па ће
ученици након завршеног основног образовања:
1. имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву
и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;
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2. умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на
српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се
разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3. бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;
4. умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање
одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
5. бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их
користе за сопствено изражавање;
6. бити оспособљени за самостално учење;
7. бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8. моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и
креативно мишљење и релевантна знања;
9. бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и
својим активностима;
10. бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11. умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно
учествују у њиховом остваривању;
12. имати развијено осећање припадности сопственојк породици, нацији и култури,
познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;
13. знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити
способни да сарађују са њиховим припадницима;
14. бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе,
организације и заједнице.2
Током сачињавања овог Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016. годину, поред
осталог, имало се у виду и следеће:
 школа је дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно –
образовног рада утврђене правилником о наставном плану и програму, и да у том циљу
доноси свој Годишњи план рада;

2

Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр. 55/2013) – члан 21
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 Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања
наставног плана и програма;
 Школски програм који је школа донела у складу са општим и посебним носновама
школског програма важиће наредне четири године;
 организација васпитно – образовног рада у свим одељењима оствариваће се као
полудневна настава;
 ове школске године биће 10 одељења млађих разреда, док ће ученици старијих
разреда бити распоређени у 6 одељења;
 предметна настава у млађим разредима биће заступљена из енглеског језика и
верске наставе;
 енглески језик изучаваће се од првог до осмог разреда као обавезни наставни
предмет;
 немачки језик изучаваће се од петог до осмог разреда са по два часа недељно као
изборни наставни предмет;
 руски језик изучаваће се у седмом и осмом разреду са по два часа недељно као
изборни наставни предмет;
 од петог до осмог разреда организоваће се један час недељно „изабраног спорта“ по
одељењу;
 од првог до осмог разеда оствариваће се верска настава и грађанско васпитање;
 ученицима нижих разреда биће понуђени: лепо писање, чувари природе и народна
традиција као изборни предмети;
 ученицима виших разреда биће понуђени информатика, хор, цртање са сликањем и
вајањем као изборни предмети за које ће се ученици одлучити на почетку школске године;
 ученицима осмог разреда биће потребна организована и стална помоћ ради
постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника
српског језика и математике, стручних сарадника и директора школе.
Циљеви и задаци који се постављају у васпитно-образовном процесу дефинисани
су :
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- Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09), Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС, бр. 52/11 и 55/13);
- Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи – Просветни гласник 11/2012;
-Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр.
55/2013);
- Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС”, 67/2013);
- Правилником о наставном плану и програму основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник” РС бр. 4 од 15.08.1990. године), Правилником о изменама и
допунама Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник” РС бр. 2/91, 5/95, 6/96), Правилником о изменама и допунама
Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Просветни
гласник” РС бр. 4/01, 4/03, 7/03, 4/03, 3/05, 7/05, 15/04), Правилником о изменама
Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Просветни
гласник” РС бр. 9/04, 2/08), Правилником о наставном плану и програму за први и други
разред основног образовања

и васпитања („Просветни гласник” РС бр. 10/04, 1/13),

Правилником о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и
васпитања („Просветни гласник” РС бр. 1/05, 1/13), Правилником о наставном плану за
други циклус основног образовања и васпитања, наставном програму за пети разред
основног образовања и васпитања („Просветни гласник” РС бр. 6/07, 1/2013) и наставном
програму за шести („Просветни гласник” РС бр. 5/08, „Просветни гласник” РС бр. 7/2011,
1/2013), Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања („Просветни гласник” РС бр. 1/09) и Правилником о изменама и
допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и
васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник” РС бр. 2/2011), Правилником о изменама и допунама Правилника о
10
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наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања,
Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи
и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред
основног образовања и васпитања, Правилника о програму за остваривање екскурзије у
првом и другом циклусу основног образовања и васпитања; Правилником о допуни
Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник” РС бр. 8/2013), Правилником о допуни Правилника о наставном
програму за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник” РС бр.
8/2013); Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и
васпитања и наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања... и
Правилником о измени правилника о наставном плану за други циклус основног
образовања и васпитања и наставног програма за пети разред основног образовања и
васпитања

(„Службени

гласник

РС

-

Просветни

гласник“

бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16,6/17).
- Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник” РС бр. 6/96, 4/03, 10/04, 3/05, 4/07, 17/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08);
- Правилником о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовно – васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Просветни гласник” РС бр. 10/04, 3/05, 4/07, 1/08, 6/08, 7/08, 11/2012)
- Статутом школе ;
- Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних
обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи;
- Правилником о календару образовно – васпитног рада основне школе за школску
2014/2015. годину;
- Уредбом о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног
предмета („Службени гласник” РС бр. 46/01), Правилником о наставном плану и програму
предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе,
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као и Правилником о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред
основне школе („Просветни преглед” РС бр 5/01), Правилником о наставном плану и
програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник”
РС бр. 10/04), Правилником о наставном плану и програму Верске наставе за седми разред
основне школе („Просветни гласник” РС бр 2/08), Правилником онаставном плану и
програму за осми разред („Просветни гласник” РС бр 7/08).
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1.1.Лишна карта щкпле щкплске 2017/18. гпдине

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
НАЗИВ ШКОЛЕ

Основна школа „Данило Киш“

АДРЕСА

Генерала Штефаника 6

ТЕЛЕФОН

011-7856-845

ВЕБ-САЈТ

www.osdanilokis.edu.rs

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

osdanilokis@gmail.com

ДАН ШКОЛЕ

22. фебруар, Дан рођења Данила Киша

ЛОГО ШКОЛЕ

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

5509 м2

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Кошаркашки терен, фудбалски терен, атлетска
стаза, летња учионица

НАСТАВА

Две смене

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Планирано осам група

ЈЕЗИК НАСТАВЕ

Српски

Школска
година
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.

Разред
1-8
1-8
1-8
1-8

Број
одељења
16
22
29
36

Број ученика
на почетку
354
602
778
962

Број ученика
на крају
378
613
780
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1.2.Материјалнп технишки услпви рада – щкплска зграда

Основна школа „Данило Киш“ располаже једном зградом која је направљена 2014.
године.
Зграда обједињује 24 учионице опште намене са 8 учионицa специјализоване
намене (техничко, информатика, музичко, ликовно, физика, хемија, биологија,
географија), 2 кабинета за наставна средства за ученике нижих разреда, 1 учионицу
намењену за наставу изборног предмета (веронауке или грађанског васпитања) и 2
припремне просторије.
Предвиђено је да разреди од 1 - 4. буду у засебном корпусу зграде (ламела 1) тако
да је по 4 учионице предвиђено у приземљу, на првом и другом спрату.
Део школског објекта за наставу виших разреда (од 5. до 8. ) је организован у
засебном делу објекта (ламела 3) с тим да су у приземљу две учионице за наставу
техничког образовања са радионицом и учионица за музичко са припадајућом
припремном просторијом, учионица за ликовно са припадајућом припремном просторијом
и учионице за информатику са припремном просторијом.
Централни хол обухвата: трем главног улаза са приступном рампом, лифт,
централни хол са портиром и дежурним ученицима, двококрако степениште за спрат, део
за прање руку испред трпезарије, трпезарију са 88 места и кухиња, излаз у двориште.
Крило виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата: двокрако
степениште за спрат и силаз у техничку (порумску) етажу, специјализовану учионица за
музичко, кабинет за наставна средства за наставу музичког и ликовног, учионицу за
ликовно, две учионице - радионице за наставу техничког образовања, припремну
просторија за потребе наставе техничког образовања, две учионице за информатику,
припремну просторија за информатику, предпростор тоалета за ученице са 2 лавабоа, 4
WC кабине за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 2 лавабоа, 2 WC кабине и 4
писоара, простор за трокадером, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за
електроорман, учионица уз улазни део у ово крило предвиђена је за наставу изборног
предмета за ниже разреде.
Крило објекта са општим учионицама нижих разреда обухвата: комуникацију,
двокрако степениште за спрат, 4 опште учионице, предпростор тоалета за ученице са 2
лавабоа, 3 WC кабине за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 2 лавабоа, 2 WC
кабине и 3 писоара, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за електроорман.
Трпезарија са пратећим садржајима обухвата: трпезарију са 22 стола тј. 88 места за
седење, економски улаз за дистрибутивну кухињу и улаз/излаз за изношење смећа, чист и
прљав ходник, гардеробу са тушем и WC кабином за запослене, просторију за трокадеро,
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канцеларију шефа кухиње, просторију за одмор, дистрибутивну кухиња са свим
неопходним просторима за сервисирање, прање и одлагање.
Фискултурна сала са пратећим садржајима обухвата: два излаза у двориште,
фискултурну салу величине 16 х 30 м, справарницу, чист ходник ка сали и прљав ходник
до гардероба, гардеробу са тушевима и WC кабинама за девојчице, гардеробу са
тушевима и WC кабинама за дечаке, кабинет наставника физичког са WC кабинама,
просторију за чистачице са тоалетом, техничку просторију, помоћну просторију.
Преглед садржаја првог спрата: простор за наставнике (директор, секретар,
зборница, администрација), организован је у оквиру првог спрата, где су и просторије за
здравствену заштиту ученика (педагог, псилогог), као и тоалети за запослене, и кабинет за
наставна средства за ученике нижих разреда.
Крило објекта виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата:
двокрако степениште за спрат, седам учионица опште намене, три специјализоване
учионице, за: хемију, бологију и физику, кабинет за наставна средства за наставу хемије,
кабинет за наставна средства за наставу биологије, кабинет за наставна средства за
наставу физику, предпростор тоалета за ученице са 3 лавабоа, 6 WC кабина за девојчице,
предпростор тоалета за ученике са 3 лавабоа, 3 WC кабине и 6 писоара, простор са
трокадером, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за електроорман.
Управа школе, социјална и здравствена заштита ученика: комуникација, зборница,
директор школе, секретар школе, администрација школе, педагог, психолог, приручна
кухиња за наставно особље, предпростор женског тоалета, женски тоалет, предпростор
мушког тоалета, мушки тоалет.
Хол обухвата: комуникацију, централни хол, двокрако степениште за други спрат,
кабинет за наставна средства за ниже разреде, лифт, просторију за електроорман.
Преглед садржаја другог спрата
Крило објекта виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата:
комуникацију, седам учионица опште намене, једну специјализовану учионицу за
географију, кабинет за географију, предпростор тоалета за ученице са 3 лавабоа, шест WC
кабина за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 3 лавабоа, три WC кабине и шест
писоара, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију са трокадером, 2 кабинета за
наставна средства опште намене, просторију за електроорман.
Крило са свечаном салом обухвата: комуникацију, библиотеку, медијатеку са 20
места, свечану салу са 80 места, просторију за ав опрему, лекара са чекаоницом,
предпростор женског тоалета, женски тоалет, предпростор мушког тоалета, мушки тоалет,
просторију са трокадером.
Преглед садржаја подрума: комуникација, домар, радионица домара, просторија за
инвентар, топлотна подстаница.
Главно школско двориште, спортски терени са трибинама пројектовани су у
западном и средишњем делу комплекса. Предвиђен је терен за одбојку, рукомет и
кошарку, атлетска стаза и трибине уз већи терен, као и стаза за скок у даљ. Травнате
површине за ниже разреде налазе се на јужној страни комплекса, које пресеца поплочана
15
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стаза са мањим поплочаним сегментима за одмор. Овако организован школски комплекс
омогућава да се сачува постојеће зеленило, али и да се дуж граница парцеле развија
заштитно зеленило, а да сам објекат основне школе заузима мањи део укупне површине
дате парцеле.

1.3. Ппремљенпст зграде

Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем,
наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У претходној
школској години кабинети, као и учионице млађих разреда и продуженог боравка, су
делимично опремљене неопходним наставним средствима.
Наредни период биће посвећен континуираној набавци потребног материјала и
средстава за квалитетнији и свеобухватнији рад.

1.4.Грејаое прпстприја

Школска зграда је у систему централног даљинског грејања. Током грејне сезоне
цела њена површина од 5509 м² је у систему грејања.
1.5. Шкплска кухиоа

У овој школској години исхрана ће бити организована за ученике у продуженом
боравку. Исхрану ће финансирати родитељи. О школском кухињском инвентару,
квалитету хране, хигијени рада и друго брине школска сервирка. Наредни период биће
посвећен увођењу редовне ужине за ученике у продуженом боравку, као и за све ученике
за време великог одмора.
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1.6. Заппслени у щкпли

Број и структура запослених у школи
Управа школе
Данијела Чоловић, директор школе
Анђелка Мирковић, помоћник директора
Снежана Стошић, секретар школе
Сања Милановић, шеф рачуноводства
Радмила Пршић, административно-финансијски радник
Стручни сарадници
Јелена Шипка, педагог школе
Ана Карлић, психолог школе (замена Драгана Стаменковић)
Марина Станковић, библиотекар
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Наставници

Р.б.

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗАНИМАЊЕ

1
2
3
4
5

Александра Вујатовић
Александра Ђорђевић
Ана Ђокић
Aна Крунић
Ана Тодосијевић

прпф.разр.наст.
прпф.енгл.
прпф. инф.
прпф.српскпг ј.
прпф.разр.наст.

1.3
7.2

2.5

да
да
да
не
да

6

Ангелина Мирковић

прпф.разр.наст.

4.3

у прпцедури
дпбијаоа

7
8
9

Анђела Петровић
Анђелка Мирковић
Биљана Раичевић

прпф.разр.наст.
прпф.матем.
прпф.разр.наст.

1.7
6.1
3.6

да
да
да

10

Бојана Блажевић

прпф.разр.наст.

4.1

у прпцедури
дпбијаоа

11
12
13
14
15
16
17
18

Бранислава Врбашки
Вера Стојисављевић
Гордана Крнета
Далиборка Павић
Данијела Маниташевић
Данка Нововић
Диана Чумић
Драгана Ђорђевић-Фиданов

прпф.матем.
прпф.хемије
прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.
прпф.српскпг ј.
прпф.разр.наст.
прпф.муз.култ.
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Душица Пецељ

прпф.гепгр.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Зоран Богатиновић
Злата Јеремић
Иван Пузовић
Ивана Танасић
Ивана Станковић
Ивона Ђукић
Јелена Калезић
Јелена Филиповић
Катарина Илић

прпф. ТИП
прпф.муз.култ.
прпф.физ.васп.
прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.
прпф.српскпг ј.
прпф.истпр.
прпф.разр.наст.
прпф.енг.језика

29

Љубица Тадић

прпф.разр.наст.

1.5

у прпцедури
дпбијаоа

30

Маја Николић

прпф.разр.наст.

1.2

у прпцедури
дпбијаоа

31

Марија Јовановић

прпф.разр.наст.

пдсуствп

32

Марија Латиновић

прпф.ист.

1.4
пдсуствп
2.1
8.1
4.2

ЛИЦЕНЦА

да
да
да
да
да
да
да
да
у прпцедури
дпбијаоа

6.3
5.1
пдсуствп

6.2
пдсуствп

да
да
да
/
не
да
да
/
да

да
у прпцедури
дпбијаоа
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33
34
35

Маријана Кљајевић
Марика Миловановић
Марина Јованов

прпф.разр.наст.
прпф.физике
прпф.разр.наст.

2.2
3.4

да
да
да

36

Марина Личина

прпф.разр.наст.

4.4

у прпцедури
дпбијаоа

37
38
39
40
41

Милена Лутовац
Милена Џамић
Милијана Вујаклија
Милица Дувњак
Милица Дуловић

прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.
прпф.енг.језика
прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.

1.1
3.2
пдсуствп
2.4
1.8

да
да
да
да
не

42

Милица Васовић

прпф.матем.

43

Милица Миљојковић

прпф.енг.језика

44
45

Мирјана Станковић
Мирјана Станковић

прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.

1.6

46

Мирјана Шеша

прпф.разр.наст.

2.6

у прпцедури
дпбијаоа

47

Наташа Илић

прпф.биплпгије

8.2

у прпцедури
дпбијаоа

48

Наташа Јевтић

прпф.физ.васп.

5.3

у прпцедури
дпбијаоа

49

Наташа Радивојевић

прпф.немачкпг ј.

7.1

у прпцедури
дпбијаоа

50

Наташа Сарић

прпф.енг.језика

пдсуствп

у прпцедури
дпбијаоа

51

Невена Чавић

прпф.разр.наст.

2.3

у прпцедури
дпбијаоа

52
53

Николина Рацковић
Олгица Рабреновић

прпф.немачкпг ј.
прпф.биплпгије

5.4

да
да

54

Радисав Стеванчевић

прпф.енг.језика

у прпцедури
дпбијаоа

55

Сања Станишић

прпф.верске н.

/

56

Светлана Петровић

прпф. ТИП

57
58
59
60
61
62
63

Светлана Савовић
Слађана Миливојевић
Слободан Бекоња
Снежана Латас
Сњежана Чворовић
Соња Николић
Софија Љубинковић

64

Татјана Магдаленић

не
у прпцедури
дпбијаоа

не
не

5.2

у прпцедури
дпбијаоа

прпф.матем.
прпф.гепгр.
прпф. ТИП
прпф.хемије
прпф.разр.наст.
прпф.разр.наст.
наст.лик.култ.

3.5
3.1
7.3

да
да
не
да
да
да
да

прпф.разр.наст.

3.3

у прпцедури
дпбијаоа
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Помоћно-техничко особље

Р.б.

Име и презиме

1

Светислав Вранић

2

Недељко Чоловић

3

Славојка Млинар

4

Јелена Васић

5

Радица Полић

6

Веселинка Тодоровић

7

Драгана Петровић

8

Драгана Јоветић

9

Јасмина Познановић

10

Верица Аџамовић

11

Марина Шошкић

12

Гордана Никитовић

13

Мирјана Стојановић-Зулфикари

14

Лидија Ковачевић

15

Марија Чапрић (Далиборка Трбојевић)

Радно место
домар
домар
сервирка
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
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1.7. Структура ушеника на ппшетку щкплске 2017/2018.гпдине

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

УКУПНО

УКУПАН БРОЈ
УЧЕНИКА
28
26
27
26
28
27

ДЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИЦЕ

14
12
14
14
15
13

14
14
13
12
13
14

25
26
30
29
29
30
28
30
30
30
29
27
30
30
29
30
30
30
23
22
22
23
24
23
23
21
21
23
26
27

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

12
11
13
12
13
13
11
13
15
14
16
15
15
15
15
18
17
17
10
10
8
12
12
10
10
9
8
9
12
10

962

506

456

УКУПНО

213

176

176

119

90

70

65
53

962
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1.8. Структура рпдитеља према степену струшне спреме

Родитељи ученика 1. разреда
Степен
стручне
спреме
Основна
школа

број

%

1

0,47

3. ССС

3

1,41

4. ССС

39

5. ССС

Отац

Збирно
број

Мајка

Збирно

број

%

2

0,94

4

1,89

18,40

33

15,57

0

0

0

0

6. ССС

10

4,72

18

8,49

7. ССС

130

61,32

130

60,85

7/1 ССС

24

10,85

19

8,96

7/2 ССС

6

2,83

7

3,30

УКУПНО

213

100

213

100

%

43

20,28

170

79,72

212

100

број

%

39

18,40

174

81,60

212

100

Родитељи ученика 2. разреда
Степен
стручне
спреме

Отац

Збирно

број

%

Основна
школа

0

0,00

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

3
52
0
20
92
4
4
3

1,69
29,21
0,00
11,24
51,69
2,25
2,25
1,69

УКУПНО

178

100

број

%

55

30,90

123

69,10

178

100

Мајка

Збирно

број

%

2

1,12

4
48
1
9
104
7
0
3

2,25
26,97
0,56
5,06
58,43
3,93
0,00
1,69

178

100

број

%

54

30,34

124

69,66

178

100
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Родитељи ученика 3. разреда
Степен
стручне
спреме

Отац

Збирно

број

%

број

Основна
школа

0

0,00

3. ССС
4. ССС
5. ССС
6. ССС
7. ССС
7/1 ССС
7/2 ССС
8.ССС
УКУПНО

4
57
1
3
98
2
4
5
174

2,30
32,76
0,57
1,72
56,32
1,15
2,30
2,87
100

%

61

35,06

113

64,94

174

100

Мајка

Збирно

број

%

0

0,00

3
47
1
12
101
7
1
2
174

1,72
27,01
0,57
6,90
58,05
4,02
0,57
1,15
100

број

%

50

28,74

124

71,26

174

100

Родитељи ученика 4. разреда

Степен
стручне
спреме

Отац

Збирно

број

%

Основна
школа

0

0,00

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

7
29
0
4
56
0
1
1

7,14
29,59
0,00
4,08
57,14
0,00
1,02
1,02

УКУПНО

98

100

број

Мајка
%

36

36,73

62

63,27

98

100

Збирно

број

%

1

1,02

2
20
1
2
67
1
3
1

2,04
20,41
1,02
2,04
68,37
1,02
3,06
1,02

98

100

број

%

23

23,47

75

76,53

98

100
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1.9. Друщтвена средина

Школа се налази у улици генерала Штефаника бр. 6, у новоизграђеном стамбеном
насељу „Степа Степановић“ у којем за сада нема других објеката за остваривање
појединих садржаја наставног програма. Највећи број ученика живи у самом насељу, а
постоји и мањи број ученика чије породице живе у непосредној близини насеља и саме
школе. Структура становништва насеља је таква да је углавном реч о породицама са
децом предшколског и школског узраста. Социјални услови средине су, у суштини,
неуједначени и тешко их је, у овом тренутку процењивати, с обзиром на целокупне
друштвене и економске прилике.
Када је реч о условима за остваривање садржаја опште културе, непосредна
средина нема одговарајуће објекте. Културна делатност школе свакако ће бити саставни
део школских садржаја у смислу пригодних приредби, изложба, књижевних сусрета,...
Могућности за делање у овом домену су велике, са обзиром на чињеницу да је школа,
природом свог посла, отворена за сарадњу са бројним институцијама културе и науке, али
је школа исто тако, добрим делом, у реализацији, ограничена општим друштвеним и
економским приликама. Како би се реализовали садржаји који задовољавају културне
потребе ученика, школа ће сарађивати са организацијама чији програми допуњују и
унапређују васпитно - образовни процес.
Школа ће успоставити сарадњу са бројним субјектима друштвене средине психолозима, педагозима, социјалним радницима,радницима Министарства унутрашњих
послова, културним и јавним личностима који могу допринети остваривању програмских
садржаја школе.
Својим радом у овој школској години школа ће настојати да обогати културне и
друге садржаје друштвене средине, у сарадњи са институцијама града, прихватајући
организације такмичења, смотри и сусрета деце.
Школа ће учествовати у свим манифестацијама од значаја за друштвену средину.
Програм сарадње школе са јединицом локалне заједнице говори о коришћењу
ресурса друштвене средине.
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2.1. Табеларни преглед Календара пбразпвнп – васпитнпг рада
пснпвне щкпле за щкплску 2017/2018.гпдину

Наставни процес одвијаће се по Календару образовно-васпитног рада основне
школе за 2017/2018.годину усвојеном од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Извод из Правилника о Календару образовно-васпитног рада основне школе за
2017/2018.годину
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2017/2018. годину. Остали обавезни и факултативни
облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и програмом за
основне школе планирају се годишњим планом рада.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у
току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017.
године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године. Друго полугодиште почиње
у понедељак, 12. фебруара 2018. године. Друго полугодиште завршава се у
четвртак, 31 маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14.
јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак,
10. новембра 2017. године. Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду,
3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други
део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара
2018. године. Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а
завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године. За ученике од првог до седмог
разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак,
31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по
завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07
и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском
рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен
на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се
21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла
2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године Свети
Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад
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падају у недељу. Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних
радника.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не
раде у дане следећих верских празника, и то: 1) православци – на први дан крсне
славе; 2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан
Курбан Бајрамаи и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама; 3)
припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом
Кипура; 4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића; 5)
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском
календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића; 6) припадници верских
заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и
Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном
Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6.
априла до 9. априла 2018. године).
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. Ако је дан школе наставни дан
према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим
планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим
правилником. Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. Свечана подела
ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог
полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018.
године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна
2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године.
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2.2. Списак учбеника и прирушника

Наставничко веће на својој седници одржаној 17.5.2016. године, а на предлог
наставника и стручних већа донело је Одлуку и утврдило коначну листу уџбеника која ће
се користити наредне три школске године(саставни део плана).
2.3. Четрдесетпшаспвна радна недеља

Задужења наставника у оквиру редовне, допунске, додатне и припремне наставе
предвиђена су у оквиру четрдесеточасовне радне недеље ( у прилогу)

2.4. Расппред шаспва

Распоред часова биће доступан ученицима, родитељима ученика и другим
чиниоцима који прате живот и рад школе на огласној табли и сајту школе. Замене за
одсутне наставнике одређиваће директор, односно педагог школе. Распоред часова је
променљив.
У прилогу распореди часова за млађе и старије разреде.
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2.5. Ритам раднпг дана

Распоред звоњења

ЧАС

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.

8.00 – 8.45

14.00 – 14.45

2.

8.50 – 9.35

14.50 – 15.35

Одмор

Велики одмор

Велики одмор

3.

9.55 – 10.40

15.55 – 16.40

4.

10.45 – 11.30

16.45 – 17.30

5.

11.35 – 12.20

17.35 – 18.20

6.

12.25 – 13.10

18.25 – 19.10
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Ритам радног дана у продуженом боравку:

Прва смена
ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА

Време

07:00-08:00

Понедељак
Прихватање
ученика и
слободне
активности
ученика
(спортске
активности)

Активности по данима
Уторак
Среда
Четвртак
Прихватање
Прихватање
Прихватање
ученика и
ученика и
ученика и
слободне
слободне
слободне
активности
активности
активности
ученика
ученика
ученика
(друштвене
(спортске
(друштвене
игре)
активности)
игре)

Петак
Прихватање
ученика и
слободне
активности
ученика
(спортске
активности)

08:30-09:00

Ужина

Ужина

Ужина

Ужина

Ужина

09:00-11:00

Израда
домаћег
задатка

Израда
домаћег
задатка

Израда
домаћег
задатка

Израда
домаћег
задатка

Израда
домаћег
задатка

11:00-13:00

Ликовна
радионица

Радионица
„Ала волим да
читам и
пишем“

Радионица
„Мали
истраживачи“

Драмска
радионица

Музичка
радионица

13:00-14:00

Ручак

Ручак

Ручак

Ручак

Ручак
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Друга смена
ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА

Време
11:3013:00

Понедељак

Активности по данима
Уторак
Среда
Четвртак

Петак

Ликовна
радионица

Радионица
„Ала волим да
читам и
пишем“

Радионица
„Мали
истраживачи“

Драмска
радионица

Музичка
радионица

13:0014:00

Ручак

Ручак

Ручак

Ручак

Ручак

14:0016:00

Израда домаћег
задатка

Израда домаћег
задатка

Израда домаћег
задатка

Израда домаћег
задатка

16:0018:00

Слободне
активности
ученика
(спортске
активности)

Слободне
активности
ученика
(друштвене
игре)

Слободне
активности
ученика
(спортске
активности)

Слободне
активности
ученика
(друштвене
игре)

Израда
домаћег
задатка
Слободне
активности
ученика
(спортске
активности)
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2.6. Расппред дежурних наставника (у прилпгу)

Припремљен је у складу са распоредом часова наставника, захтевима које распоред школских
просторија намеће и принципима безбедности ученика.
2.7. Птвпрена врата

Обзиром да школа реализује наставу кроз две смене, преподневну и послеподневну, сви
наставници и одељенске старешине имају предвиђен термин отворених врата у складу са распоредом
наставника и одељењима у којима наставник предаје. Термин отворених врата предвиђен је за
индивидуалне разговоре наставника и родитеља, приликом којих се двосмерно прослеђују информације
о напредовању и постигнућима ученика.
2.8. Расппред дппунске наставе

(у прилпгу)

2.9. Расппред дпдатне наставе

(у прилпгу)

Напред наведени распореди налазе се у прилогу Годишњег плана рада школе.
Такође, поменути распореди биће објављени на огласној табли и сајту школе.
2.10. Избпрни наставни предмети у щкплскпј 2017/18. гпдини

р.б.

одељење

1

1,1

2

1,2

3

1,3

4

1,4

5

1,5

6

1,6

7

1,7

8

1,8

Изборни наставни предмети
Лепо писање
Лепо писање
Лепо писање
Лепо писање
Лепо писање
Лепо писање
Лепо писање
Лепо писање
32

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
4,1
4,2
4,3
4,4
5,1
5,2
5,3
5,4

Народна традиција
Чувари природе
Народна традиција
Народна традиција
Народна традиција
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Народна традиција
Од играчке до рачунара
Од играчке до рачунара
Руке у тесту
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе

Слободне наставне активности:
-хор
-цртање, сликање, вајање
-чувари природе

6,1
6,2
6,3
7,1

Изборни наставни предмети:
-хор
-цртање, сликање, вајање
-информатика

7,2
7,3
8,1
8,2
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2.11. Листе уџбеника за школску 2017/18. годину
1. РАЗРЕД
Р.Б.
1.

ПРЕДМЕТ
Српски језик

2.
3.
4.
5.

НАЗИВ УЏБЕНИКА
„Буквар” за први разред основне школе
Душка Милић.Татјана Митић
„Реч по реч”, читанка за први разред основне школе
Наташа Станковић-Шошо,Маја Костић
„Радна свеска уз буквар - Писана слова”, за први разред
основне школе
Татјана Митић, Душка Милић
„Радна свеска уз буквар - Штампана слова”, за први
разред основне школе
Татјана Митић, Душка Милић
„Реч по реч”, радна свеска уз читанку за први разред
основне школе
Наташа Станковић-Шошо,Маја Костић
Уџбеник са радним листовима Математика 1а и
Математика 1б за први разред основне школе,И.Јухас

ИЗДАВАЧ
Нови логос

6.

Математика

7.

Свет око нас

Истражујемо свет око нас 1, уџбеник
Сања Благданић,Славица Јовић,Зорица Ковачевић
Истражујемо свет око нас 1, радна свеска (1. и 2. део)
Сања Благданић,Славица Јовић,Зорица Ковачевић

Бигз
школство

9.

Музичка кул.

Нови логос

10.

Енглески језик

„Музичка култура 1”, уџбеник музичке културе за први
разред основне школе
Драгана Михајловић,Марина Ињац
„Family and Friends Foundation Class Book”, eнглески
језик за први разред основне школе, уџбеник

8.

Едука

Нови логос

„Family and Friends Foundation Workbook”, енглески језик
за први разред основне школе, радна свеска и ЦД

11.

2. РАЗРЕД
Р.Б.
1.

ПРЕДМЕТ
Српски језик

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Читанка за други разред основне школе,

ИЗДАВАЧ
Едука

Марела Манојловић и Снежана Бабуновић
2.

Уџбеник Латиница откривалица за други
разред основне школе, Зора Милошевић

3.

Језичке поуке за други разред основне школе,
Мр Љубица Прћић
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Радна свеска – Српски језик за други разред
основне школе, Марела Манојловић и Снежана

4.

Бабуновић
5.

Математика

6.

Свет око нас

Едука
Уџбеник са радним листовима Математика 2а
и Математика 2б за други разред основне
школе, Весна Дрезгић, Бранкица Вељковић и Сања
Ђекић

Уџбеник са радним листовима Свет око нас (2а
и 2б) за други разред основне школе, Марела

Едука

Манојловић и Бранкица Вељковић
7.

Музичка кул.

Музичка култура за други разред основне
школе (са диском), Владица Илић

Креативни
центар

8.

Енглески језик

„Family and Friends Starter Class Book”,
енглески језик за други разред основне школе,
уџбеник са ЦД-ом

Нови логос

„Family and Friends Starter Workbook”, енглески
језик за други разред основне школе, радна
свеска

9.

3. РАЗРЕД
Р. бр.

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Водено огледало – Читанка за трећи разред
основне школе

1.

ИЗДАВАЧ
Едука

Аутори: В. Првуловић, М.Цветковић, М. Плавшић, С.
Цветковић и Т. Живановић

2.
Српски језик

Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред
основне школе
Аутори: В. Првуловић, М.Цветковић, М. Плавшић, С.
Цветковић и Т. Живановић

Радна свеска – Српски језик за трећи разред
основне школе

3.

Аутори: Н. Тодоров и С. Зарупски

Математика 3, уџбеник за трећи разред
основне школе, Зарупски, Влаховић

4.

5.

Математика

6.
Природа и
друштво

Математика 3а и Математика 3б, радне
свеске за трећи разред основне школе
Зарупски, Влаховић
Уџбеник са радним листовима Природа и
друштво (3а и 3б) за трећи разред основне
школе

Едука

Едука

Аутори: В. Матановић, Б. Влаховић, С. Јоксимовић и
М. Ђурђевић
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7.

Музичка кул.

Распевано дете 3, уџбеник + ЦД
„Family and Friends 1 Class Book”, енглески

8.

Бигз

Аутор: Марија Гаљевић
Нови логос

језик за трећи разред основне школе, уџбеник са
ЦД- ом
9.

Енглески језик

„Family and Friends 1 Workbook”, енглески
језик за трећи разред основне школе, радна
свеска

4. РАЗРЕД
Р. бр.

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Српски језик

Трешња у цвету – Читанка за четврти разред
основне школе
Др Нада Тодоров, Соња Цветковић, Миодраг
Плавшић
Поуке о језику за четврти разред основне школе
Милован Б. Цветковић, др Борислав Првуловић

1.

2.

3.

4.
Математика

5.

6.

7.

Природа и
друштво

Музичка кул.

8.
Енглески језик

Радна свеска – Српски језик за четврти разред
основне школе
Др Нада Тодоров, Софија Зарупски, Стеванија
Кеча
Уџбенички комплет Математика – уџбеник за
четврти разред основне школе,
Софија Зарупски и
Математика – Радна свеска 4а и 4б за четврти
разред основне школе, Софија Зарупски
Природа и друштво, уџбеник за четврти разред
основне
Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић
Природа и друштво, радна свеска за четврти
разред основне школе
Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић
Распевано дете 4, уџбеник + ЦД
Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић - Лазић
„Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик

ИЗДАВАЧ
Едука

Едука

Едука

Бигз
Нови логос

за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом

Naomi Simmons, Oxford, Novi Logos
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„Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик

9.

за четврти разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons, Oxford, Novi Logos

5. РАЗРЕД
Р. бр.
1.

ПРЕДМЕТ
Српски језик

НАЗИВ УЏБЕНИКА
„Уметност речи”, читанка за пети разред
основне школе
„Дар речи”, граматика за пети разред основне
школе
„Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског
језика за пети разред основне школе

ИЗДАВАЧ
Нови логос

Математика

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

Клет

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Историја
Географија

Бигз
Бигз

12.

Енглески језик

Историја 5, уџбеник
ГЕО 5, уџбеник
ГЕО 5, радна свеска
Биологија 5, уџбеник
Биологија 5, радна свеска
„Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред
основне школе
Discover English 2, уџбеник за енглески језик за
5.разред основне школе

2.
3.

4.
5.

Биологија
Музичка кул.

Немачки језик
Ликовна кул.
ТИО

20.

Нови логос
Акроноло

Discover English 2, радна свеска за енглески
језик за 5.разред основне школе

13.
14.
15.
16.
17.

Бигз

Информатика

Prima 1
Prima 1, радна свеска
Ликовна култура 5, уџбеник
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за пети разред
основне школе
Информатика и рачунарство 5, уџбеник

Дата статус
Бигз
Завод
Бигз
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6. РАЗРЕД
Р. бр.
1

ПРЕДМЕТ
Српски језик

НАЗИВ УЏБЕНИКА
„Уметност речи”, читанка за шести разред
основне школе
„Дар речи”, граматика за шести разред основне
школе
„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског
језика за шести разред основне школе

ИЗДАВАЧ
Нови логос

Математика

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

Клет

6

Историја

Клет

7

Географија

„Историја 6”, уџбеник за шести разред основне
школе
„Географија 6”, уџбеник географије за шести
разред основне школе
„Географија 6”, радна свеска из географије за
пети разред основне школе
Биологија 6, уџбеник
Биологија 6, радна свеска
„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред
основне школе
Discover English 3, уџбеник за енглески језик за
6.разред основне школе
Discover English 3, радна свеска за енглески
језик за 6.разред основне школе
Prima 2
Prima 2, радна свеска
Физика 6 - Уџбеник за 6. разред основне школе
Физика 6 - Збирка задатака са лабораторијским
вежбама за 6. разред основне школе
Техничко и информатичко образовање, Уџбеник
за 6. разред основне школе

2
3

4
5

8
9
10
11

Биологија

12

Енглески језик

Музичка кул.

13
14
15
16
17

Немачки језик
Физика

18

19

ТИО
Информатика

Информатика и рачунарство 6, уџбеник

Логос

Бигз
Нови логос
Акроноло

Дата статус
Круг

М&Г Дакта

Бигз
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7. РАЗРЕД
Р. бр.
1

ПРЕДМЕТ
Српски језик

2
3
4

Математика

5
6
7

Историја
Географија

8

Биологија

9
10

Музичка кул.

11

Енглески језик

12
13
14
15
16

Немачки језик

17
18

Хемија

Физика

19

20

ТИО
Информатика

НАЗИВ УЏБЕНИКА
„ Уметност речи“, читанка за седми разред основне
школе
„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе
„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика
за седми разред основне школе
„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне
школе
„Математика 7”, збирка задатака са решењима за
седми разред основне школе
Историја 7, уџбеник
„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред
основне школе
„Биологија 7”, уџбеник биологије за седми разред
основне школе
„Биологија 7”, радна свеска из биологије за седми
разред основне школе
„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне
школе
„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми
разред основне школе, уџбеник
English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред
основне школе, радна свеска и ЦД
Prima 3
Prima 3, радна свеска
Физика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе
Физика 7 - задаци, тестови и лабораторијске вежбе за
7. разред основне школе
„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе
„Хемија 7”, збирка задатака са решењима из хемије за
седми разред основне школе
Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 7.
разред основне школе
Информатика и рачунарство 7, уџбеник

ИЗДАВАЧ
Нови логос

Клет

Бигз
Нови логос
Нови логос

Нови логос
Нови логос

Дата статус
Круг

Нови логос

М&Г Дакта

Бигз
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8. РАЗРЕД
Р. бр.
1

ПРЕДМЕТ
Српски језик

2

Математика

Математика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе

Круг

Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8.
разред основне школе

5
6
7
8
9
10

Историја
Географија
Биологија

11

Енглески језик

Музичка кул.

12
13
14
15
16

Немачки језик

17
18

Хемија

Физика

19

20

ИЗДАВАЧ
Нови логос

„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског
језика за осми разред основне школе

3

4

НАЗИВ УЏБЕНИКА
„Уметност речи”, читанка за осми разред основне
школе
„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

ТИО
Информатика

Мозаик прошлости 8, уџбеник
Географија Србије, уџбеник
Биологија 8
Биологија 8, радна свеска
„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред
основне школе
„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми
разред основне школе, уџбеник
„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми
разред основне школе, радна свеска и ЦД

Бигз
Бигз
Бигз

Prima 4
Prima 4, радна свеска
Физика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе
Физика 8 - Збирка задатака са лабораторијским
вежбама за 8. разред основне школе
Хемија за 8. разред основне школе
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8.
разред основне школе
Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 8.
разред основне школе

Дата статус

Информатика и рачунарство 8

Нови логос
Логос

Круг

Герундијум

М&Г Дакта

Бигз
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3. ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРАГАНА ШКОЛЕ

3.1. Директпр щкпле – прпграм рада

Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном образовању, Статута
школе, Правилника о стандардима компетенција директора установа образовања и других прописа који се
односе на рад директора.
Послови директора школе обухватају укупну организацију рада школе, педгошко инструктивни
рад, рад са наставницима и стручним сарадницима на организацији планираних задатака, остваривање
увида у реализацију Годишњег програма рада школе, нормативну делатност школе, сарадњу са
друштвеном средином и родитељима.
3.1.1. Инструктивнп – педагпщки рад

Директор ће организовати, усмеравати, реализовати и помагати при планирању и прављењу
програма за целокупан васпитно-образовни рад, припремању за рад и коришћењу савремених метода,
облика и средстава. Посебну пажњу посветиће приправницима и млађим наставницима уз сарадњу са
педагогом и психологом. Пружаће стручну помоћ у вођењу педагошке документације.
3.1.2. Инструктивнп – педагпщкп делпваое у струшним телима

У овим активностима директор ће од почетка учествовати у усмеравању и усклађивању свих
планова. У току школске године усмераваће рад стручних органа школе да би се програм што
рационалније и доследније реализовао. У случају потребе предлагаће измене и допуне које омогућавају
успешнију реализацију васпитно - образовног рада.
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3.1.3. Праћеое пствариваоа планпва и прпграма

Увид у реализацију плана рада оствариће прегледом педагошке документације према потреби,
праћењем часова свих облика наставе, присуством седницама тимова, актива и других стручних органа
школе. Сталним праћењем програма и њихове реализације као и спровођењем одлука надзорних и
других стручних органа, обезбеђиваће се законитост у раду школе.

3.1.4. Праћеое и редпвнп пствариваое административнп – управних ппслпва

У сарадњи са стручним сарадницима радиће на изради тромесечних, полугодишњих и годишњих
анализа образовно - васпитног рада и реализацији програма школе. Директор ће учествовати у изради
анализе рада школе као и изради годишњег извештаја о своме раду и раду школе као и изради осталих
извештаја на захтев Министарства просвете, градске управе и других надлежних органа. Учествоваће у
планирању набавке наставних средстава и коришћење истих. Посебну пажњу ће посветити очувању
здраве животне средине и уређењу радног окружења.
3.1.5. Ушещће у раду струшних и управних пргана

У сарадњи са педагогом, психологом и библиотекаром израђиваће оперативни план рада школе,
по месецима. У току месеца посебно ће пратити свакодневну реализацију распореда часова и других
планова. Присуствоваће свим седницама стручних органа школе и дати свој допринос, уколико не буде
службено спречен.
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3.1.6.ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Директор: Данијела Чоловић

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

Организациони послови у вези са почетком
школске године (пријем ученика, кадровска
питања, бројно стање ученика, сагледавање
хигијенско – техничке уређености школе итд.)
Утврђивање и усвајање Годишњег плана рада
школе за школску 2017/2018. годину

ПП служба, Наставно
веће, директор

Преглед школских програма, годишњих и
месечних планова рада

ПП служба

Припремање података, попуњавање упитника за
информативни преглед школе на почетку
школске године за потребе Министарства
просвете
и
Градског
секретеријата
за
образовање
Сарадња са родитељима, родитељски састанци и
Савет родитеља

Директор, ПП служба

Учешће у организовању ђачких екскурзија

Директор

Набавка нових наставних средстава и школске
опреме, послови везани за радове на згради и
уређење школског простора

Директор

Посета часовима редовне наставе и осталим
видовима непосредног рада са ученицима у
циљу оставривања увида у реализацију
Годишњег плана рада и пружања стручне
помоћи
наставницима,
одељенским
старешинама у решавању тешкоћа на које у свом
раду наилазе
Остваривање увида у организацију наставе и
активности у продуженом боравку

Директор

Наставно веће, Школски
одбор

Директор

Директор
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Саветодавни рад са ученицима који имају
тешкоће у учењу и понашању

Директор, ПП служба

Сарадња са секретаром, рачуноводством, ПП
службом и библиотекаром и праћење рада ових
служби

Директор

Праћење и подстицање примене Правилника о
безбедности ученика

Директор,
старешине

Вредновање и самовредновање школе

Директор, Наст. веће

Очување школске имовине и процена степена
оштећења

Директор

Организовање и праћење стручног усавршавања
наставника у школи и ван ње

ПП служба

Конципирање нових пројеката на унапређењу
васпитно – образовног рада у школи

Директор, Наст. веће, ПП
служба

Сарадња са друштвеном средином

Директор

Сачињавање оперативног плана рада

Директор

Учешће
у
деликвенције

Директор, ПП служба

превенцији

малолетничке

Праћење активности у оквиру
предмета на нивоу 1 – 8. разреда

изборних

одељенске

Директор, ПП служба

Информисање о успеху и владању ученика на
крају 1. класификационог периода

Наставничко веће

Посета часовима редовне наставе

Директор
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Праћење часова изборних предмета

Директор

Увид у рад продуженог боравка

Директор

Праћење остваривања развојног плана

Директор

Разматрање питања из нормативне делатности
школе

Директор

Сарадња са наставницима на унапређивању
наставног процеса (организовање међусобних
посета наставника, отворени часови, тимски рад,
саветовање)
Успех
и
владање
на
крају
сваког
класификационог периода

Директор

Праћење израде завршног рачуна школе

Директор

Директор

Праћење припрема за обележавање Нове године
Организовање пописа инвентара у школи

Директор

Посета часовима и одељењима где има доста
недовољних оцена и посета часовима допунске
и додатне наставе и слободних активности,
изборних предмета и факултативних активности
Aнализа резултата рада школе у првом
полугодишту школске 2017/2018. године

Директор

Инструктивно – педагошки увид и надзор над
радом наставника и других служби у школи

Директор

Сагледавање стања основних и материјалних
средстава после пописа

Директор,
секретар

Директор, Наст. веће

рачуновођа,
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Контрола обављених послова на одржавању
објекта током распуста

Директор

Припрема за почетак другог полугодишта

Директор, секретар

Организовање прославе школске славе Светог
Саве и Дана Школе

Директор

Одржавање
органа

Директор

планираних

седница

стручних

Праћење остваривања развојног плана

Директор, рачуновођа

Полугодишњи извештаји о реализацији плана и
програма школе и директора

Директор, ПП служба

Припрема предлога финансијског плана

Директор

Израда плана јавних набавки

Директор,
рачуновођа

Координација рада на изради завршног рачуна и
сагледавање материјално - финансијског
пословања

Директор

Рад на уређењу школског простора и дворишта

Директор, ПП служба

Припреме за упис ученика у први разред

Директор

Обилазак одељења у којима се јављају васпитно
– дисциплински проблеми

Директор, ПП служба

секретар,
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Рад на очувању школске имовине

Директор

Увид у рад техничке службе

Директор

Појачана активност на праћењу реализације рада
школе и предузимање мера за евентуалне
пропусте

Директор

Анализа рада стручних актива и унапређивања
васпитно - образовне делатности

Директор

Анализа броја и узрока изостанака ученика са
стручним сарадницима и одељењским
старешинама

Директор, ПП служба,
одељенске старешине

Анализа рада одељенских заједница и
одељењских старешина

Директор

Припремање и одржавање родитељског састанка
за родитеље осмака, поводом уписа ученика у
средње школе и прославе Мале матуре

Директор

Инструктивно – педагошки рад, посета часовима
редовне наставе

Директор

Учествовање у изради концепције и
координација послова при изради Годишњег
плана рада школе за школску 2017/2018. годину

Директор

Разматрање и утврђивање успеха и владања
ученика осмог разреда

Директор

Припрема за упис ученика осмог разреда у
редње школе, полагање завршног испита

Директор

Учешће на седницама стручних органа школе

директор

Израда плана радова које треба извести у школи
за време летњег распуста

Директор
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Учешће у реализацији представљања средњих
школа наше општине ученицима осмог разреда
и њиховим родитељима у оквиру школе

директор

Саветодавни рад са ученицима и родитељима

Директор, ПП служба

Организовање културних активности везаних за
испраћај осмака

Директор

Планирање екскурзија за следећу школску
годину

Директор, ПП служба

Утврђивање кадровских потреба за наредну
школску годину

Директор

Организовање припремне наставе за поправне и
разредне испите

Директор

Информације о извршеним припремама за
почетак школске 2017/2018. године

Директор

Извештај Директора школе о праћењу
остваривања плана и програма и Годишњег
плана рада школе за школску

Директор

Анализа вредновања и самовредоновања

Директор

Учешће у изради распореда рада свих служби у
школи

Директор

Стручно усавршавање

Директор
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3.2. Наставнишкп веће

Чланови Наставничког већа су: директор школе, сви наставници и стручни сарадници.
Наставничко веће ради у седницама. Наставничко веће решаваће следећа питања:
 организација рада целе школе, наставе, подела предмета, одељенских старешинстава, задужење
за руководиоце струћних већа, кабинете, ученичких организације, формирање одељења, годишњих
задужења настаника, формирање комисија НВ и делокруг њиховг рада, утврђивање ритма радног дана;
 праћење рада наставника и успеха ученика: анализа успеха ученика на тромесечјима,
полугодишту и крају године, праћење реализације свих програма школе, фонда часова;
 мотивација ученика и наставника за успешнији образовно – васпитни рад, програмирање рада
наставника и ученика, организовање и спровођење такмичења ученика, похваљивање и награђивање
ученика, додела признања;
 педагошка истраживања у школи и вршење одређених анализа;
 праћење остваривања програма стручног, педагошког усавршавања;
 праћење унапређења рада школе и даље подстицање.
ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

Разматрање и усвајање Годишњег програма рада
школе за школску 2017/2018. годину

ПП служба, Наставно
веће, директор

Усвајање структуре 40 – то часовне радне
недеље

Наставно веће, Школски
одбор

Усвајање распореда часова

ПП служба
Директор школе
Наставничко веће

Снабдевеност ученика уџбеницима и школским
прибором

Директор, ПП служба
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Припреме за обележавање Дечје недеље

Директор
Актив учитеља
Координатор
Европе
Директор

Текућа питања

Анализа активности везаних за Дечју недељу

Извештај квалитета фонда знања ученика
иницијални тестови

–

Радост

Директор
Актив учитеља
Координатор
Радост
Европе
Директор
Руководиоци стр.већа

Анализа успеха и понашања ученика после
првог класификационог периода

Директор, ПП служба

Разматрање
реализације
оперативних планова рада

глобалних

и

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Разматрање
реализације
ваннаставних активности

наставних

и

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Усвајање
плана
стручног
усавршавања
наставника током зимског распуста

Директор, Наст. веће

Разматрање успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Разматрање
реализације
глобалних планова рада

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

оперативних

и

Разматрање изостанака ученика и доношење
мера за њихово смањење

Директор, Наст. веће, ПП
служба

Припрема прославе Дана Светог Саве

Директор
Коодинатори
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Анализа рада стручних већа и мере за њихово
унапређивање
Извештај комисије за попис инвентара

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа
Директор,
шеф
рачуноводства

Анализа прославе Дана Светог Саве

Директор, ПП служба
Наставничко веће

Анализа стручног усавршавања наставника за
време зимског распуста

Наставничко веће

Анализа вођења педагошке документације

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Извештај
стручног
усавршавања

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

већа

са

стручног

Остваривање плана професионалне орјентације
ученика

Директор
ПП служба
Чланови Тима

Анализа облика и садржаја сарадње школе и
породице и унапређење рада на том плану

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Разматрање и усвајање извештаја о реализацији
образовно – васпитних задатака у 3.
квалификационом периоду

Директор
ПП служба
Наставничко веће

Разматрање извештаја о успеху и понашању
ученика и мере за побољшање

Директор
ПП служба
Наставничко веће
Директор
ПП служба
Наставничко веће
Директор
ПП служба
Наставничко веће
Директор

Разматрање извештаја друштвених и слободних
активности ученика
Реализација остварених слободних активности
Разматрање предлога о раду стручних орагана за
наредну школску годину
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Усвајање концепције програма рада школе за
наредну школску годину

Директор
ПП служба
Наставничко веће

Подела предмета на наставнике и други задаци
за наредну школску годину

Директор, Наст. веће

Доношење одлуке о прослави завршетка осмог
разреда

Директор

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и
приручника за наредну школску годину

Директор

Израда Развојног плана

Директор
ПП служба
Тим

Избор разредних старешина и руководиоца
стручних већа за наредну школску годину

Директор
ПП служба
Наставничко веће

Доношење одлуке о наградама и похвалама
ученика, вуковаца и избор ученика генерације

Директор
ПП служба
Наставничко веће

Доношење одлуке о полагању поправних и
разредних испита и извођењу припремне
наставе

Директор
ПП служба
Наставничко веће

Разматрање и усвајање извештаја о раду
ученичких
организација,
извештаја
о
коришћењу библиотеке

Директор,
Наставничко веће

Разматрање реализације успеха и дисциплине
ученика на крају другог полугодишта

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Анализа изостанака ученика на крају школске
2017/18. године

Директор, ПП служба
Руководиоци стр.већа

Извештај о раду стучних већа у школској
2017/18.години

Директор,
Наставничко веће
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Усвајање нацрта програма рада за школску
2018/2019. годину

Директор,
Наставничко веће

Организација припремне наставе и поправних
испита

Директор, ПП служба

Усвајање резултата поправних испита и
утврђивање коначног успеха на крају 2017/2018.
Године

Директор,
Наставничко веће

Разматрање и усвајање структуре 40 – часовне
радне недеље за школску 2018/2019. годину

Директор,
Наставничко веће
ПП служба
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3.3. Пдељенска већа

Васпитни задаци:
- координација рада наставника ради постизања једнообразних ставова;
- праћење реализације планираних васпитних задатака;
- праћење и анализа појединих проблема који се јављају код појединих ученика;
- ндивидуалне склоности и способности ученика ради правилног планирања наставних и ваннаставних и
слободних активности;
- укључивање ученика у различите активности.

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА
Руководилац: Милена Лутовац
САДРЖАЈ РАДА
Утврђивање плана и програма разредног
већа
Договор о коришћењу уџбеника и
прибора
Прављење распореда часова, изборни
предмети
Договор око плана рада допунске наставе
Годишњи и месечни планови рада
Први родитељски састанак
Адаптација ученика на рад у школи
Оптерећеност ученика обимом градива
Евидентирање ученика за допунску
наставу
Планирање излета и рекреативне наставе
Анализа успеха и дисциплине на крају
првог тромесечја
Реализација плана и програма
Израда низа задатака објективног типа
Родитељски састанак
Анализа успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта
Реализација плана и програма
Израда тестова за полугодишњу проверу
знања

МЕСЕЦ
септембар

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

октобар
новембар

чланови већа
чланови већа

новембар
новембар
новембар
децембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

децембар
децембар

чланови већа
чланови већа
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Родитељски састанак
Припреме за прославу Нове Године
Припреме за обележавање Дана Светог
Саве
Мере
за
побољшање
успеха
и
дисциплине
Анализе провере технике читања
Евидентирање ученика који заостају у
раду
Обележавање Дана жена
Разматрање здравственог стања ученика
Анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
Реализација плана и програма
Сарадања са родитељима и анализа
посећености Отворених врата
Садржаји
који
се
односе
на
професионалну орјентацију
Припреме за екскурзују, излет
Међуодељенска такмичења
Анализа успеха и дисциплине на крају
школске године
Реализација плана и програма
Анализа реализације излета, посета и
рекреативне наставе
Родитељски састанак
Комуникацијске вештине

децембар
децембар
децембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар
фебруар

чланови већа
чланови већа

март
март
април

чланови већа
чланови већа
чланови већа

април
април

чланови већа
чланови већа

април

чланови већа

мај
мај
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун
континуирано

чланови већа
чланови већа

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА
Руководилац: Невена Чавић

САДРЖАЈ РАДА
Годишњи и месечни планови рада
Договор о коришћењу уџбеника, свезака
и прибора
Прављење распореда часова
Договор о организовању допунске
наставе и евидентирање ученика
Родитељски састанак - припрема

МЕСЕЦ
септембар
септембар

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
чланови већа
чланови већа

септембар
септембар

чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа
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Израда плана посета
Распоред контролних и писмених вежби
Уједначавање критеријума оцењивања
Договор о извођењу излета и рекреативне
наставе
Анализа успеха и дисциплине
Реализација плана и програма
Израда тестова
Родитељски састанак - припрема
Анализа успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта
Припреме за прославу Нове Године
Припреме за обележавање Дана Светог
Саве
Анализа рада
Анализа успеха и дисциплине
Реализација наставног плана и програма
Мере
за
побољшање
успеха
и
дисциплине
Обухваћеност
ученика
слободним
активностима
Разговор са ученицима који заостају у
раду
Припреме за такмичења
Разматрање здравственог стања ученика
Израда тестова за проверу знања
Анализа посете родитеља
Анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
Припреме за родитељски састанак
Садржаји
који
се
односе
на
професионалну орјентацију
Припреме за екскурзују, излет
Резултати ученичких такмичења
Анализа успеха и дисциплине на крају
школске године
Реализација плана и програма
Анализа реализације излета, посета и
рекреативне наставе
Награде и похвале најуспешнијих
ученика
Родитељски састанак
Утврђивање плана и програма разредног
већа за следећу годину
Осврт на рад
Комуникацијске вештине

септембар
октобар
октобар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

новембар
новембар
новембар
новембар
децембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

децембар
децембар

чланови већа
чланови већа

јануар
јануар
јануар
јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар
март
март
март
април

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

април
април

чланови већа
чланови већа

мај
мај
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун
континуирано

чланови већа
чланови већа
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ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА
Руководилац: Татјана Магделинић

Израда годишњих и месечних планови рада
Распоред часова за енглески језик, физичко
васпитање, изборне и факултативне предмете
Договор о коришћењу школског прибора,
штампе
Први родитељски састанак
Укључивање ученика у рад секција
Договор о распореду писмених задатака,
контролних и писмених вежби
Уједначавање критеријума оцењивања
Договор о извођењу излета и рекреативне
наставе
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације

чланови већа

*

чланови већа

*

чланови већа

*

чланови већа

*

чланови већа

*

чланови већа

*
*

*

*

*

*

Реализација плана и програма
*

Родитељски састанак
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта

*

*

*

*

*

*

*

Реализација наставног плана и програма
*
Анализа понашања ученика
*

*

*

чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа
чланови већа

*

*

чланови већа
чланови већа

*

Припрема задатака за тромесечну проверу
знања

Носиоци
реализације

*

чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа,
педагог
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Припреме за прославу Нове године

*

чланови већа

Припреме за обележавање Дана Светог Саве,
Дана школе

*

чланови већа,
Актив учитеља

Како ученици прихватају учење изборних и
факултативних предмета и тешкоће на које
наилазе
Обухваћеност ученика слободним
активностима
Помоћ ученицима који заостају у раду,
ефикасност допунске наставе
Припреме за међуодељенска такмичења

чланови већа
*
чланови већа

*
*

*

*

*

*

чланови већа

*

Избор садржаја који се односе на
професионалну оријентацију
Предлози за обележавање 8. марта

чланови већа,
родитељи
чланови већа

*
*

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
тромесечја

чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа,
Дом здравља
Вождовац
чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа

*

Разматрање здравственог стања ученика
*

*

*

*

Реализација наставног плана и програма
*
Израда тестова затромесечну проверу знања
Предлози за организовање спортских
такмичења
Сарадња са родитељима
Разматрање понашања ученика
Анализа свих видова рада са ученицима
Резултати ученичких такмичења
Припрема за јавни час за родитеље
Анализа успеха и дисциплине на крају
школске године

чланови већа

*

чланови већа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

чланови већа,
родитељи
чланови већа
чланови већа

*

чланови већа

*

чланови већа

*
*

чланови већа,
педагог,
директор школе
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Реализација плана и програма
*
Награде и похвале најуспешнијих ученика

*

Организација родитељског састанка, подела
ђачких књижица

*

Осврт на рад већа

*

Комуникацијске вештине

*

*

*

*

*

чланови већа,
педагог,
директор школе
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА
Руководилац: Марина Личина
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда Програма рада ОВ

јун - септембар

Израда оперативних планова и
распореда часова
Обезбеђивање активног
учешћа чланова Одељенског
већа у раду седница при
анализи постигнутог успеха,
дисциплине и реализацији
наставног плана и програма,
програма васпитног рада.
Израда иницијалних тестова
Планирање стручног
усавршавања
Планирање стучног
усавршавања и праћење
реализације стучног
усавршавања
Сарадња наставника у вези са
избором ученика за
ваннаставне активности,
додатни рад и такмичења,а
анкетирање ученика за избор
секција
Планирање екскурзија и посета

јун - септембар

Договор око одабира дечје

септембар

током године

јун - септембар
јун – септембар, током године
током године

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
руководилац већа, чланови
већа, ПП служба
руководилац већа, чланови
већа, ПП служба
руководилац већа, чланови
већа

чланови већа
чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор
чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор

септембар, током године

чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор

јун - септембар

чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор
чланови већа , актив учитеља,
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штампе, школског прибора,
свезака, вежбанки за писмене
задатке
Брига о проблему
оптерећености ученика и
решавање тог проблема
Корелација рада наставника и
праћење квалитета наставе у
одељењу – примена
савремених облика и метода
рада у одељењу, правилна
оптерећеност ученика
Координација об-васп.
активности у одељењу и
настави, ваннаставним
активностима, разним акцијама
и манифестацијама које школа
организује у сарадњи са
друштвеном средином и
локалном заједницом
Родитељски састанци
Прављење распореда писмених
задатака из српског језика и
математике, као и контролних
писмених вежби
Планирање реализације
наставе у природи, Супекамп
Планирање организације
базара
Обухваћеност ученика
слободним активностима
Евидентирање и праћење
ученика са потешкоћама у
учењу
Уједначавање критеријума
оцењивања
Побољшање васпитног рада са
ученицима
Планирање учешћа родитеља у
разредним активностима

НВ, ПП служба, Директор
током године

чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор

током године

чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор

током године

чланови већа , актив учитеља,
НВ, ПП служба, Директор,
локална заједница, фолклорна
група при школи

квартално и по потреби
полугодишње – на почетку 1. и
2. полугодишта

чланови већа
чланови већа, актив учитеља

септембар, октобар

чланови већа , актив учитеља,
Директор
чланови већа , актив учитеља,
ПП служба, Директор
чланови већа

септембар, октобар
полугодишње – на почетку 1. и
2. полугодишта
током године
током године
током године
током године

Анализа и утврђивање успеха и кварталано
владања
Реализација Плана и програма кварталано
Сарадња са библотекаром,
припреме за „Читалачку
значку“
Припреме за прославу Нове
године

током године, новембар јануар
новемабр - децембар

чланови већа ПП служба, ТИО
чланови већа, актив учитеља,
ПП служба, Директор
чланови већа, ПП служба
чланови већа, представници
Савета родитеља, родитељи,
ТПО
чланови већа, руководилац, ПП
служба, Директор
чланови већа руководилац, ПП
служба, Директор
чланови већа , библиотекарка
чланови већа, родитељи
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Припреме за обележавање
Дана Светог Саве

новембар - јануар

Припреме за обележавање и
прославу Дана школе

новембар - фебруар

Договор око реализације
презентовања занимања
Припреме за такмичење из
математике
Предлози за обележавање 8.
марта
Разматрање здравственог
стања ученика
Израда годишњег теста из
појединих предмета и израда
бодовне листе
Припремне активности за
планирање израде Школског
програма
Анализа свих видова рада са
ученицима
Сарадња са тимовима у школи

током године

чланови већа, актив учитеља,
НВ, фолклорна група при
школи
чланови већа, актив учитеља,
НВ, фолклорна група при
школи
чланови већа

септембар - март

чланови већа

фебруар - март

чланови већа, актив учитеља

током године

чланови већа

април - јун

чланови већа

мај, јун - септембар

чланови већа

квартално, током године

чланови већа

током године

тимови и руководиоци тимова,
ПП служба, директор

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА
Руководилац: Светлана Петровић

IV-V

II-III

XI-I

IX-X

Активности

VI-VIII

Време реализације
Носиоци
реализације

Упознавање са карактеристикама одељења

*

Чланови већа,
педагог, директор

Разматрање и усвајање плана и програма
рада одељенског већа 5. разреда

*

Чланови већа

Координирање рада предметних наставника у
циљу јединственог васпитног деловања

*

Одељенске
старешине
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Усаглашавање термина израде школских
писмених задатака, тестирања и контролних
задатака – годишњи распоред

*

Чланови већа

Иницијални тестови

*

Чланови већа

Планирање ваннаставних активности уз
поштовање индивидуалних склоности и
способности ученика
Укључивање ученика у рад допунске,
додатне наставе и слободних активности

*

Одељенске
старешине, директор

*

Одељенске
старешине

Снабдевање уџбеницима и прибором за рад

*

Чланови већа

Анализа проблема преласка са разредне на
предметну наставу

*

Резултати иницијалних тестова из српског
језика и математике (компарација одељења
уз обавезно присуство учитеља)
Реализација плана и програма редовне,
допунске и додатне наставе

*

Чланови већа

*

Одељенске
старешине,
наставници хемије

Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја
Успех и дисциплина
тромесечја

на

крају

првог

Правила понашања ученика

*

*

*

Анализа ваннаставних активности - секција

Мере за побољшање успеха и владања

*

*

*

*

Чланови већа,
родитељи

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

*

*

*

*

Чланови већа

*

*

*

*

Чланови већа, ПП
служба, директор

*

*

*

*

Чланови већа,
педагог

*

*

*

Чланови већа
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Анализа остварења плана и програма и
резултати постигнути на крају првог
полугодишта

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

Мере побољшања успеха и владања у другом
полугодишту

*

*

*

Чланови већа

Сређивање педагошке документације

*

Чланови већа,
Директор

Припрема и прослава Дана Светог Саве

*

Стручни тим
наставника српског
језика, ликовне и
музичке културе,
верске наставе
Чланови већа,
ПП служба

Припрема и прослава Дана школе

Организовање школских
општинским такмичењима

и

учешће

*

на

*

Чланови већа,
педагог, директор

Праћење реализације предузетих мера за
побољшање успеха и дисциплине

*

Чланови већа,
директор, педагог

Анализа остварења програма здравствене
заштите

*

Чланови већа,
директор

Коришћење наставних средстава

*

Одељенске
старешине,
директор,
туристичка
организација

Анализа
критеријума
усаглашавање

оцењивања

-

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине,
директор,
ПП служба
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Реализација програмских садржаја редовне,
додатне и допунске наставе на крају трећег
тромесечја

*

*

*

*

Успех, дисциплина, изостанци ученика на
крају трећег тромесечја
Сумирање
резултата
одржаним такмичењима
Организовање
излета

и

постигнутих

извођење

на

*

*

*

*

једнодневих

Мерење физичких способности ученика

*

Чланови већа,
директор, педагог,
психолог, родитељи

*

Одељенске
старешине,
директор

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине

*

Утврђивање мера за побољшање успеха
ученика у другом полугодишту

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине,
директор,
ПП служба

Сарадња са педагогом и родитељима

*

*

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог,
психолог, родитељи
Одељенске
старешине,
директор

Анализа оптерећености ученика

Анализа школских и општинских такмичења

*

*

*

*

*

Коришћење наставних средстава
Праћење тока оцењивања ученика

*

Анализа успеха, дисциплине и изостанака
ученика на крају трећег тромесечја
Одржавање родитељских састанака

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине
Педагог
Одељенске
старешине,
предметни
наставници
Одељенске
старешине
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА
Руководилац: Зоран Богатиновић

IV-V

II-III

XI-I

IX-X

Активности

VI-VIII

Време реализације
Носиоци
реализације

Доношење програма рада, припреме за
почетак школске године

*

Чланови већа,
педагог, директор

Распоред писмених задатака, тетсова и
контролних вежби

*

Чланови већа

Снабдевање уџбеницима и прибором за рад

*

Одељенске
старешине

Распоред додатне, допунске наставе и рада
секција

*

Чланови већа

Спровођење иницијалних тестова-српски
језик и математика,по упутству МПН

*

Чланови већа

Планирање излета - екскурзије

*

Одељенске
старешине, директор

Организовање првог родитељског састанка

*

Одељенске
старешине

Анализа проблема у вези нових наставних
предмета и нових наставника

*

Чланови већа

Сарадња са родитељима – отворена врата

*

Усаглашавње критеријума оцењивања

*

*

*

*

*

Чланови већа,
родитељи
Чланови већа
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Утисци о новом наставном предмету –
физика, мишљење ученика и предметног
наставника о оба одељења шестог разреда
Анализа успеха и дисциплине, изостанака и
ваннаставних активности на крају првог
тромесечја
Реализација наставног плана и програма

Одељенске
старешине,
наставници хемије

*

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

*

*

*

*

Чланови већа

*

*

*

*

Чланови већа, ПП
служба, директор

*

*

*

*

Чланови већа,
педагог

Сарадња са родитељима

*

*

*

Анализа успеха, дисциплине, изостанака,
доношење васпитно – дисциплинских мера,
анализа рада секција и осталих ваннаставих
активности
Сарадња са педагогом школе

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

*

*

*

Чланови већа

Припреме за општинска такмичењима

*

Чланови већа,
Директор

Анализа рада одељенских заједница

*

Стручни тим
наставника српског
језика, ликовне и
музичке културе,
верске наставе
Чланови већа,
ПП служба

*

Додатна и допунска настава

Одређивање мера за побољшање успеха

*

Припрема седнице поводим краја првог
полугодишта

*

Организовање родитељског састанка

*

Чланови већа

Чланови већа,
педагог, директор
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Организација зимског распуста

Припрема и прослава Дана Светог Саве

Припреме за одржавање
оптинских такмичења

Чланови већа,
директор, педагог

*

школских

и

*

Чланови већа,
директор

*

Одељенске
старешине,
директор,
туристичка
организација

Утврђивање мера за побољшање успеха
ученика у другом полугодишту

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине,
директор,
ПП служба

Сарадња са педагогом и родитељима

*

*

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог,
психолог, родитељи

*

Одељенске
старешине,
директор

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине

Анализа оптерећености ученика

Анализа школских и општинских такмичења

*

*

*

*

Коришћење наставних средстава
Праћење тока оцењивања ученика

*

Анализа успеха, дисциплине и изостанака
ученика на крају трећег тромесечја
Одржавање родитељских састанака
Додатна, допунска настава,
активности, такмичења

ваннаставне

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине
Педагог
Одељенске
старешине,
предметни
наставници
Одељенске
старешине
Одељенске
старешине,
предметни
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
наставници
педагог
Организација пролећног распуста

*

Припрема
такмичења

*

градских

и

републичких

Организација и реализација једнодневних
излета

*

Праћење рада, тешкоће у раду, сарадња са
родитељима, директором и педагогмо школе

*

*

Анализа успеха, дисциплине и изостанака
ученика на крају другог полугодишта

Набавка уџбеника за седми разред
Резултати такмичења, рада
протеклој школској години

секција

Одељенске
старешине
предметни
наставници
Одељенске
старешине

*

*

Анализа здравственог стања и физичке
способности ученика

Похвале и друге васпитно – дисциплинске
мере

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине
предметни
наставници
педагог
Одељенске
старешине
Предметни
наставници
Одељенске
старешине
Предметни
наставници
Одељенске
старешине

*

*

*

*
у

*

Сређивање одељенске документације

*

Родитељски састанак – подела сведочанстава

*

*

Одељенске
старешине
Предметни
наставници
Одељенске
старешине
Одељенске
старешине
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА
Руководилац: Софија Љубинковић

IV-V

II-III

XI-I

IX-X

Активности

VI-VIII

Време реализације
Носиоци
реализације

Доношење програма рада, припреме за
почетак школске године, доношење
оперативних и годишњих планова

*

Чланови већа,
педагог, директор

Распоред писмених задатака, тестова и
контролних вежби

*

Чланови већа

Снабдевање уџбеницима и прибором за рад

*

Одељенске
старешине

Распоред додатне, допунске наставе и рада
секција

*

Чланови већа

Спровођење иницијалних тестова

*

Чланови већа

Сређивање одељењске администрације

*

Одељенске
старешине, директор

Организовање првог родитељског састанка

*

Одељенске
старешине

Анкета о интересовању ученика за секције –
формирање секција

*

Чланови већа

Сарадња са родитељима – отворена врата

*

Усаглашавње критеријума оцењивања

*

*

*

*

*

Чланови већа,
родитељи
Чланови већа
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Утисци о новом наставном предмету – хемија,
мишљење ученика и предметног наставника о
сва три одељења шестог

Одељенске
старешине,
наставници хемије

*

Анализа успеха и дисциплине, изостанака,
доношење васпитно – дисциплинских мера,
похвале, реализација додатне и допунске
наставе, секција и осталих ваннаставних
активности на крају класификационих периода

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

*

*

*

*

Чланови већа

*

*

*

*

Чланови већа, ПП
служба, директор

*

*

*

*

Чланови већа,
педагог

Припреме за такмичења

*

*

*

Анализа рада одељенских заједница

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

Припрема седница Одељенског већа

*

*

*

Чланови већа

Организација зимског распуста

*

Чланови већа,
Директор

Припрема и прослава Дана Светог Саве

*

Стручни тим
наставника српског
језика, ликовне и
музичке културе,
верске наставе
Чланови већа,
ПП служба

Реализација наставног плана и програма

*

Одређивање мера за побољшање успеха

Сарадња са педагогом школе

Анализа оптерећености ученика

*

*

Чланови већа
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Анализа критеријума и темпа
оцењивањаученика

*

Чланови већа,
педагог, директор

Коришћење наставних средстава

*

Чланови већа,
директор, педагог

Организација пролећног распуста

*

Чланови већа,
директор

Организација и реализација екскурије

*

Одељенске
старешине,
директор,
туристичка
организација

Проблеми у раду ученика 7. разреда

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине,
директор,
ПП служба

Праћење рада, тешкоће у раду, сарадња са
родитељима, директором и педагогом школе

*

*

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог,
психолог, родитељи

*

Одељенске
старешине,
директор

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине

Набавка уџбеника за осми разред

Сређивање одељенске документације
Родитељски састанак-подела сведочанстава

*

*

*

*
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА
Руководилац: Данка Нововић

Израда оперативних и годишњих планова

IV-V

II-III

XI-I

IX-X

Активности

VI-VIII

Време реализације
Носиоци
реализације

*

Чланови већа,
педагог, директор

и

*

Чланови већа

тестова,

*

Одељенске
старешине

Организовање првог родитељског састанка

*

Чланови већа

Сарадња са родитељима

*

Чланови већа

Усаглашавње критеријума оцењивања

*

Одељенске
старешине, директор

Анализа успеха и дисциплине, изостанака и
ваннаставних активности на крају првог
тромесечја

*

Одељенске
старешине

Реализација наставног плана и програма

*

Чланови већа

Професионална орјентација ученика

*

Организација родитељског састанка

*

Утврђивање
екскурзија

плана

Планирање писмених
контролних вежби

посета,

излета

задатака,

*

*

*

*

Чланови већа,
родитељи
Чланови већа
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Прослава Нове године

Одељенске
старешине,
наставници хемије

*

Припрема и прослава Дана Светог Саве

*

Анализа рада ОВ

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

*

*

*

*

Чланови већа

*

*

*

*

Чланови већа, ПП
служба, директор

*

*

*

*

Чланови већа,
педагог

Договор о организацији припремне наставе

*

*

*

Професионална орјентација ученика

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог

Проблеми у раду ученика 8. разреда

*

*

*

Чланови већа

Сарадња са родитељима

*

Чланови већа,
Директор

Реализација наставног плана и програма

*

Стручни тим
наставника српског
језика, ликовне и
музичке културе,
верске наставе
Чланови већа,
ПП служба

*

Резултати рада на крају 1. полугодишта

Организовање, припрема
општинска такмичења

за

школска

и

*

Анализа успеха, дисциплине и изостанака
ученика на крају трећег тромесечја

*

Додатна, допунска настава,
активности, такмичења

*

ваннаставне

Чланови већа

Чланови већа,
педагог, директор
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Професионална оријентација ученика

Чланови већа,
директор, педагог

*

Праћење тока оцењивања

*

Чланови већа,
директор

Извођење екскурзије

*

Одељенске
старешине,
директор,
туристичка
организација

Мерење физичких способности ученика

*

*

*

*

*

Одељенске
старешине,
директор,
ПП служба

Праћење рада ученика, посебно оних са
слабимуспехом

*

*

*

*

*

Чланови већа,
директор, педагог,
психолог, родитељи

*

Одељенске
старешине,
директор

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине

Организовање прославе матуре

Остваривање наставног плана и програма –
фонда часова

*

*

*

*

Анализа успеха и дисциплине, изостанака и
осталих активности на крају школске године
Похвале и друге васпитно – дисциплинске
мере

*

Одељенске
старешине

*

Одељенске
старешине

Резултати такмичења, рада секција

*

Одељенске
старешине

Сређивање одељенске документације и
припрема документације за завршни испит

*

Припреме за звршни испит, спровођење
завршног испита

*

Професионална оријентација ученика

*

*

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Родитељски састанак – подела сведочанстава

*

Одељенске
старешине

3.4. Пдељенски старещина

Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења.

Годишњи план рада одељенског старешине
1. Рад са одељењем
САДРЖАЈ РАДА

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Организација и спровођење избора за
руководство одељења, стварање атмосфере и
услова да се избори реализују

Разговор на ЧОС-у

Током
септембра

Консолидација одељења као колектива ради
постизања успеха, радне дисциплине и
реализације васпитних задатака

Непосредно васпитно
деловање одељенског
старешине на
одељенски колектив
кроз разговор,
предавања,
указивање
позитивних примера,
саветодавни рад

Током целе
школске године

Упознавање ученика са правилима понашања

До 15.9.
Разговор на ЧОС-у;
прочитати ученицима
Правилник о
дисциплинској и
материјалној
одговорности
ученика

Подстицање израде и учешће у изради плана
рада одељења

Разговор на ЧОС-у

До 15.9.

Разговор на ЧОС-у
Оспособљавање ученика за самостално и
одговорно доношење одлука и сопствени развој

Током године

Разговор на ЧОС-у
Упознавање одељења са организационом
структуром школе, годишњим програмом
образовно-васпитног рада и постицање ученика
на укључивање у одређене програме, као и

Током
септембра
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
шире активности школе
Упознавање ученика са Протоколом о
поступању у заштити ученика од насиља,
занемаривања и злостављања

Инвидуални
разговори, разговор
на ЧОС-у

Током године

Развијање ставова код ученика о заједничким
циљевима одељенске заједнице и усклађивање
личних и колективних интереса, избор и
подстицање активности оје доприносе
формирању здравог језгра одељења

Разговор на ЧОС-у

До краја
септембра

Реализација васпитних задатака кроз теме на
ЧОС-у, обухватајући обавезне области
васпитног рада: интелектуално, физичко,
здравствено еколошко васпитање, образовање
за мир и толеранцију, узајамно разумевање и
поштовање различитости

Рад на ЧОС-у
разговор, предавања,
реферати ученика,
израда паноа, акције,
радионице...

Током године

Реализација културно-забавних и спортских
активности, сарадња са другим одељењима

Разговори на ЧОС-у

Током године

Планирање и реализација излета, посета,
екскурзија

Непосредно васпитно
деловање у циљу
унапређивање
колектива и
појединаца

Према програму
рада школе

Брига о похаљању наставе других облика
образовно-васпитног рада

Током године
Континуирано
праћење и евиденција

2. Индивидуални рад са ученицима
САДРЖАЈ РАДА

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Упознавање и праћење здравствених, материјалних,
социјалних прилика и услова живота и рада ученика

Инвидуални разговори
са ученицима, упитник
за ученике петог
разреда основне
школе, односно првог
разреда средње школе

Током
године;прикупља
ње информација о
ученицима
упитником, током
септембра

Упознавање различитих потреба, интересовања и
проблема ученика у циљу њиховог задовољења,
односно решавања, применом различитих метода,
техника и инструмената

Разговор са
ученицима, сарадња са
школским педагогом и
психологом

Током године
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Праћење напредовања сваког ученика и одељења у
целини у савладавању наставног плана и програма
васпитног рада, обухватајући ученићка знања
вештине и навике, способности, развијености
мотивације, стечене вредности и ставове, и то у свим
облицима образовно-васпитног рада, допунском и
додатном образово-вспитном раду, слободним
активностима, културним и другим активностима,у
циљу решавања уочених образовних, васпитних и
других проблема

Разговор са
ученицима,
систематско праћење и
посматрање успеха у
учењу, праћење
развоја ученика,
консултације са
наставницима, анализа
на седницама
Одељенских већа,
разговор са
родитељима/
старатељима

Током године

Подстицање индивидулног развоја кроз: мотивисање
ученика, развијање радних навика, неговање
основних и моралних вредности

Континуирано
указивање примера,
проучавање,
саветовање,
индивидуални
разговор

Током године

Превентивни рад са ученицима или групом ученика
који имају сличне васпитне и друге проблеме,
праћење адаптације нових ученика и пружање
подршке

Саветодавни рад,
диференцирани
педагошки поступци,
сарадња са педагогом
и психологом школе,
као и са социјалноздравственим
институцијама

Током године

Изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских
мера, похвала и других стимулативних мера из
надлежности одељенског старешине

Разговор са
ученицима, сарадња са
директором,
педагогогом и
психологом школе

Током године

Појачан васпитни рад са ученицима код којих за
тим има потребе

Разговор, саветовање

Током године

Учешће у раду дисциплинске комисије за тежу
повреду обавеза ученика и повреду забране

Разговор са учеником,
родитељем и
члановима
дисциплинске
комисије

Током године

Учешће у изради педгошког профила ученика, као и
плана за сваког ученика

Сарадња са члановима
Стручног тима за
инклузивно
образовање и Тима за

По потреби
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инклузију
Учешће у изради плана заштите ученика

Сарадња са члановима
Тима за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања

Током године

Учешће у раду комисија за полагање поправних,
завршних и других испита овог одељења

Присуство, саветовање

На крају године

Реализација Програма професионалне оријентације

Сарадња са педагогом
и психологом, као и са
Тимом за
професионалну
оријентацију

Током 7. и 8.
разреда

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ

Информисање родитеља/старатеља о захтевима које
школа поставља ученицима и реализацији
појединих програма и активности

Разговор са
родитељима/старатељи
ма, индивидуалан рад

Током године

Информисање родитеља/старатеља о успеху
одељења у целини

Разговор са
родитељима/старатељи
ма, заједничке анализе

Током године

Писмено обавештавање родитеља/старатеља о
постигнућима ученика у образовно-васпитном раду

Писани извештај,
подаци о успеху
ученика у ђачкој
кљижици или
сведочанству

Квартално, на
полугодишту и на
крају школске године

Упознавање родитеља са кодексом понашања
ученика и родитеља

Разговори на
родитељском састанку

Током септембра

Упознавање родитеља са Правилником о оцењивању
и Правилником о материјално-дисциплинској
одговорности ученика

Разговори на
родитељском састанку

Током септембра

Упознавање родитеља и прикупљање података
неопходних за сарадњу са породицом

Упитник за родитеље
ученика 1. и 5. разреда

Током септембра

Упознавање родитеља са Протоколом о поступању у
заштити деце од и ученика од насиља, злостављања
и занемаривања

Разговори на
родитељском састанку

Током септембра

3. Рад са родитељима/старатељима
САДРЖАЈ РАДА

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Упознавање родитеља са планираним посетама,
излетима и екскурзијом

Разговори на
родитељском састанку

Током септембра

Упознавање родтитеља са инклузивним
образовањем

Разговори на
родитељском састанку

Током септембра

Припремање и вођење родитељских састанака:
планирање времена, броја и тема састанака

Родитељски састанци

Најмање 4 пута
годишње

Планирање и вођење групних и индивидуалних
разговора, најмање 1 час недељно

Упознавање личности
ученика, усклађивање
васпитног деловања
кроз саветодавне
разговоре са
родитељима

Током године

Педагошко, психолошко и здравствено превентивно
образовање родитеља

Предавање одељенског
старешине, педагога,
психолога, радионице

Током године

Организовање заједничких разговора са
наставницима и родитељима

Информисање

Током године

Избор представника за Савет родитеља

Сарадња и размена
искустава

Септембар

САДРЖАЈ РАДА

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда програма рада Одељенског већа

Планирање рада

До 15. септембра

Обезбеђивање активног учешћа чланова Одељенског
већа у раду седница при анализи успеха, дисциплине
и реализацији наставног плана и програма

Анализа рада на
седницама, међусобни
разговори и размена
искустава и запажања

Током године

Упознавње Одељенског већа са развојем ученика,
предлагање програма васпитног деловања свих
наставника

Састанци Одељенског
већа, индивидуални
контакти наставника и
одељенског старешине

Током године

Сарадња наставника у вези са избором ученика за
ваннаставне активности, додатни рад и такмичења

Разговор

Током године

Брига о проблему оптерећености ученика и
решавање тог проблема

Планирање
контролних вежби и

Почетак полугодишта

4. Рад са Одељенским већем
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писмених задатака
Корелација рада наставника и праћење квалитета
наставе у одељењу-примена савремених облика и
метода рада

Анализа рада
наставника чланова
Одељенског већа,
подстицање,
унапређење наставе и
увођење иновација

Током године

Координирање образовно-васпитних активности у
одељњу и настави, ваннаставним активностима

Разговор

Током године

Праћење рада и развоја ученика укључених у
допунску наставу

Састанци Одељенских
већа и идивидуални
разговори,
систематско праћење
напредовања ученика

Током године

Стручно усавршавање у установи и ван установе у
циљу јачања компетенција одељенског старешине

Разговор, предавања,
присуство
семинарима, стручним
скуповима

Током године

5. Сарадња са стручним сарадницима школе и тимовима

САДРЖАЈ РАДА

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Заједнички педагошко-психолошки рад-према
потребама идентификовање проблема ученика који
имају тешкоће у развоју

Разговори, договори,
примена инструмената у
циљу сагледавања
развоја ученика

Током године

Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља,
заемаривања и злостављања

Разговори, евиденција,
протоколи

Током године

Учешће у раду Тима за подршку ученицима

Разговори, евиденција,
протоколи

Током године

Учешће у раду Тима за инклузију

Разговори, евиденција,
протоколи

Током године
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6. Административни послови-педагошка документација

САДРЖАЈ РАДА

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Рад са директором школе и стручним сарадницима
на плану вођења педагошке документације

Састанци

Током целе школске
године

Ажурно и прецизно вођење матичне књиге и књиге
евиденције о раду ученика

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

Током целе школске
године

Прецизно и садржајно вођење записника са
састанака Одељенског већа, Наставничког већа и
родитељски састанака

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

Током целе школске
године

Писање извештаја о реализацији плана и програма у
надлежности одељенског старешине

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

Током целе школске
године

Извештавање Одељенског већа о раду и сачињавање
других извештаја и анализа

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

Током целе школске
године

Вођење Дневника рада одељенског старешине

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

Током целе школске
године

Евиденција о поправним, завршним и другим
испитима

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду

Током целе школске
године
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одељенског старешине
Писање ђачких књижица или сведочанства

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

На полугодишту и крају
школске године

Презентација података о васпитно раду са
ученицима и раду одељења

Евидентирање и унос
података у јавне
исправе, педагошку
документацију и вођење
евиденције о раду
одељенског старешине

Током целе школске
године

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 1. РАЗРЕДА
САДРЖАЈ РАДА

Рад са одељењем
МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Припремљеност за школу

септембар

одељ.старешине

Понашање у школи

септембар

одељ.старешине

Другарство

септембар

одељ.старешине

Буквар дечјих права

септембар

одељ.старешине

Дечија недеља

октобар

одељ.старешине

Час посвећен дечјим правима
Београд - наш град
Учење и рад код куће

октобар
октобар
октобар

одељ. старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

Дечји бонтон
Наш успех и дисциплина

новембар
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине

Пријатељство

новембар

одељ.старешине

Хигијена

новембар

одељ.старешине

Здравље је највеће богатство

децембар

одељ.старешине
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Однос ученика према раду

децембар

одељ.старешине

Припрема за прославу Нове године

децембар

одељ.старешине

Ближи се крај првог полугодишта
Прослава Нове године

децембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине

Припрема за прославу школске славе
Наше обавезе у другом полугодишту

јануар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине

Помоћ другу у учењу

фебруар

одељ.старешине

Лаж и истина

фебруар

одељ.старешине

Зимске згоде и незгоде

фебруар

одељ.старешине

Однос према старијима

фебруар

одељ.старешине

Мамама на дар

март

одељ.старешине

Дечји бонтон

март

одељ.старешине

У сусрет пролећу

март

одељ.старешине

Посета библиотеци

март

одељ.старешине

Однос ученика према раду

април

одељ.старешине

Сукоби и њихово решавање

април

одељ.старешине

Уређење паноа

април

одељ.старешине

Обележавање ускршњих празника

мај

одељ.старешине

мај
јун
јун
на јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јун

одељ.старешине

Учење
Излет
Уређење учионице
Анализа успеха и
крајушколске годи
На крају године

дисциплине
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 2. РАЗРЕДА
Рад са одељењем
САДРЖАЈ РАДА
Избор одбора ОЗ
Правила понашања и дисциплина ученика
у школи
Упутство и планирање дневних обавеза
ученика
Светски дан детета ``Буквар дечјих
права``
Моја школа – школа без насиља – 2.
октобар-светски дан ненасиља
Час посвећен дечјим правима
Час посвећен историјату школе
Светски дан заштите животиња и Дан
хране и здравља
Развијање културних потреба: анализа ТВ
програма, читање књига, дечје штампе,
цртаних филмова,...
Цртање карикатура
Упознавање са програмом ``Читалачка
значка
Игром до спознаје – Како се снаћи у
невољи
Правила понашања и дисциплина ученика
у школи
Игром до спознаје - ``Некад случајно,
некад намерно``
Како провести зимски распуст
Прослава Нове године
Припреме за обележавање Дана Светог
Саве
Радионица из пројекта ``Моја школа –
школа без насиља``
Забавни час
Развијање другарства у одељењу – Шта
значи бити добар друг
Сарадња и такмичење (правилни ставови)
Правила понашања и дисциплина ученика
у школи
Како да обрадујемо маме и баке (8. март)
У сусрет пролећу (учешће у конкурсу)
Кад порастем, желео бих да будем

МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

октобар

одељ.старешине

октобар
октобар
октобар

одељ. старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

новембар
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

децембар

одељ.старешине

децембар

одељ.старешине

децембар
децембар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јануар

одељ.старешине

фебруар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине

фебруар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине

март
март
март

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Дружење са будућим првацима
Цртање ускршњих јаја и цвећијада
Анализа успеха и дисциплине и
предлагање мера за побољшање рада у
одељењу
Понашање на рођенданским прославама
Сачувајмо птице Београда
Цртање змајева
Правила понашања и дисциплина ученика
у школи
Припрема за јавни час
Припреме за обележавање краја школске
године
Фотографисање ученика

март
април
април

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

април
мај
мај
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

мај
јун

одељ.старешине
одељ.старешине

јун

одељ.старешине

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 3. РАЗРЕДА
Рад са одељењем
САДРЖАЈ РАДА
Избор одбора одељењске заједнице
Правила понашања и дисциплина ученика
Међуодељењско дружење
Обележавање Међународног дана
старијих људи
Обележавање Дечије недеље
Како одржавамо хигијену (Светски дан
чистих руку)
Правимо плакате, стрипове на тему
здраве исхране
Упознавање са програмом за
такмичење
„Читалачка значка“ за трећи разред;
препорука за читање
Учионица без насиља (Учионица добре
воље)
Како да контролишем бес и љутњу
(Бесометар)
Међународни дан толеранције
Шта ко уме, шта ко зна
Шта нас плаши
Поносим се што...
Ја у мом одељењу
Уређење паноа и учионица поводом

МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

септембар
септембар
септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

октобар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине

октобар

одељ. старешине

октобар

одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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Нове године
Прослава Нове године
Писање афирмативних порука другу
(другарици)
Припремамо се за прославу Дана
Светог Саве
Шта ћу радити на зимском распусту
О стиду и срамоти
Обележавамо Дан школе
Моја школа, школа без насиља
Израда честитки за маме, баке,
тетеке...
Израда одељењског паноа (тема по
избору
ученика)
Светски дан воде
Учествујемо у пролећним спортским
играма
Правимо поклоне за будуће прваке
Обележавање Ускрса – уређивање паноа
Мој Београд
Дружење са гостима
Пишемо, цртамо, песме, рекламе,
везане за наша интересовања
Победник - медаља
Обележавамо Дан породице
Какву околину желимо
Шта смо урадили у току школске године

децембар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине

јануар

одељ.старешине

јануар
фебруар
фебруар
фебруар
март

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

март

одељ.старешине

март
март

одељ.старешине
одељ.старешине

април
април
април
мај
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ. старешина
одељ.старешине
одељ.старешине

мај
мај
јун
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 4. РАЗРЕДА
Рад са одељењем

VIVIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

Избор одбора одељењске заједнице

одељ.старешине

Правила понашања и дисциплина ученика

одељ.старешине

Организација радног дана

одељ.старешине
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Безбедност деце у саобраћају

одељ.старешине

Обележавање Међународног дана старијих
људи
Обележавање Дечје недеље

одељ.старешине

Правимо плакате, стрипове на тему здраве
исхране
Полиција у служби грађана

одељ.старешине

Препорука за читање: „Читалачка значка”

одељ.старешине

Насиље као негативна појава

одељ.старешине

Учионица без насиља

одељ.старешине

Међуодељењски сусрет

одељ.старешине

Како се учи

одељ.старешине

Превенција и заштита деце од опојних
дрога и алкохола
Гашење сукоба - „ја” - „ти” поруке

одељ.старешине

Учимо да сарађујемо

одељ.старешине

Новогодишња прослава

одељ.старешине

Безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа
Час посвећен Светом Сави

одељ.старешине

Сви смо исти, али различити

одељ.старешине

Моја школа – Дан школе

одељ.старешине

Превенција и заштита деце од трговине
људима
Вербална и невербална комуникација
(глуви телефони, пантомима)
Заштита од пожара

одељ.старешине

Како да обрадујемо маме, баке

одељ.старешине

Имамо госта

одељ.старешине

Светски дан позоришта

одељ.старешине

одељ.старешине

одељ.старешине

одељ.старешине

одељ.старешине

одељ.старешине
одељ.старешине
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Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Заштита од техничко-технолошких
опасности и природних непогода
Обележавање Ускрса

одељ.старешине

Мој Београд

одељ.старешине

Није тешко бити фин

одељ.старешине

Облици непожељног понашања

одељ.старешине

Шта је пубертет?

одељ.старешине

Међународни дан спорта

одељ.старешине

Шта нас чека у петом разреду

одељ.старешине

одељ.старешине

Најлепше успомене из четвртог разреда

Напомена: Програм Основи безбедности деце реализоваће се током 2017/2018. године, у укупном
трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу. На часовима
одељењског старешине обрађиваће се теме: Безбедност деце у саобраћају, полиција у служби грађана,
насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима, заштита од
пожара, као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 5. РАЗРЕДА
Рад са одељењем
САДРЖАЈ РАДА
Представљамо себе
Избор одбора ОЗ
Разговор о специфичностима и захтевима
предметне наставе
Доносимо правила којих ћемо се
придржавати на часовима ОЗ
Доносимо правила којих ћемо се
придржавати на излетима, екскурзијама
Час посвећен историјату школе
Час посвећен правима детета

МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

септембар
септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

октобар

одељ.старешине

октобар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине
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Упознавање са радом секције за права
детета
Упех и дисциплина – моје жеље,
очекивања и реално стање
Како трошимо слободно време
Шта знам о пушењу
Уређење учионице
Планирање завршетка првог полугодишта
(поправљање оцена, помоћ ученицима
који имају тешкоће у савладавњау
градива)
Како желимо да прославимо Нову годину
Шта знам о дроги
Шта знам о алкохолу
Припреме за обележавање Дана Светог
Саве
Моје радне обавезе у школи и кући
Ненасилна комуникација – покренимо
акцију „Тајни пријатељ“ или „Упутимо
лепе поруке једни другима“
Какву бих школу желео
Радионица другарство
Нацртај свог идола и напиши његове
особине
Лична хигијена – зашто је она значајна
Колико смо успешни пред крај трећег
тромесечја
Где бисмо желели да идемо (прављење
плана за неју посету или излет)
Игра занимања (глума)
Наши обичаји
Како проводимо слободно време
Шта волимо а шта не код супротног пола
Предстваљамо себе – шта волимо а шта
не, чиме се бавимо у слободно време
Како доживљавам своје промене у
пубертету
Правила понашања и дисциплина ученика
у школи
Редовни одељенски послови и
индивидуални разговори
Анализа успеха ученика на крају школске
године
Осврт на наш пети разред
Шта планирам за распуст

октобар

одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

новембар
новембар
новембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

децембар
децембар
децембар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јануар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине

фебруар
фебруар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

март
март

одељ.старешине
одељ.старешине

март

одељ.старешине

март
април
април
април
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

мај

одељ.старешине

мај

одељ.старешине

мај

одељ.старешине

мај

одељ.старешине

јун
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА
Рад са одељењем
САДРЖАЈ РАДА
Представљамо себе на почетку шестог
разреда
Избор одбора ОЗ
Доносимо правила којих ћемо се
придржавати на часовима ОЗ
Упознавање са радом секције за права
детета
Доносимо правила којих ћемо се
придржавати на излетима, екскурзијама
Час посвећен историјату школе
Час посвећен правима детета
Какве су нам радне навике
Упех и дисциплина – моје жеље,
очекивања и реално стање
Како трошимо слободно време
Шта знам о пушењу
Уређење учионице
Планирање завршетка првог полугодишта
(поправљање оцена, помоћ ученицима
који имају тешкоће у савладавању
градива)
Како желимо да прославимо Нову годину
Шта знам о дроги
Шта знам о алкохолу
Припреме за обележавање Дана Светог
Саве
Моје радне обавезе у школи и кући
Ненасилна комуникација – покренимо
акцију „Тајни пријатељ“ или „Упутимо
лепе поруке једни другима“
Какву бих школу желео
Радионица другарство
Нацртај свог идола и напиши његове
особине
Лична хигијена – зашто је она значајна
Шта волим а шта не код супротног пола
Где бисмо желели да идемо (прављење
плана за неју посету или излет)
Игра занимања (глума)

МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

септембар

одељ.старешине

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

октобар

одељ.старешине

октобар
октобар
октобар
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

новембар
новембар
новембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

децембар
децембар
децембар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јануар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине

фебруар
фебруар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

март
март
март

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

март

одељ.старешине
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Наши обичаји
Како проводимо слободно време
Подршка ученицима у учењу
Предстваљамо себе – шта волимо а шта
не, чиме се бавимо у слободно време
Како доживљавам своје промене у
пубертету

април
април
април
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

мај

одељ.старешине

Напомена: Програм Основи безбедности деце реализоваће се током 2017/2018. године, у укупном
трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу. На часовима
одељењског старешине обрађиваће се теме: Безбедност деце у саобраћају, полиција у служби грађана,
насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима, заштита од
пожара, као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА
Рад са одељењем
САДРЖАЈ РАДА

МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Избор одбора ОЗ
Доносимо правила којих ћемо се придржавати
на часовима ОЗ
Учешће у избору за ђачки парламент
Подсећање на пројекат „Школа без насиља“
Професионална орјентација и договарање о
начину рада
У свету интересовања
У свету вештина и способности
Какве су нам радне навике
Упех и дисциплина – моје жеље, очекивања и
реално стање
Пут способности
У свету вредности
Шта знам о пушењу
Шта знам о дроги
Самоспознаја - аутопортрет
У очима других
Какав /каква сам у тиму
Шта знам о алкохолу
Мој тип учења
Ја за десет година
Упутимо лепе поруке једни другима
Слика савременог света рада

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар
септембар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

октобар
октобар
октобар
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
фебруар
фебруар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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Прикупљање и начин обраде информација о
школама и занимањима
Какв нам је успех
Повезивање области рада са занимањем
Путеви образовања и каријере
Припрема за интервју
Спровођњењ интервјуа
Оплемењивање простора у којем живим
Текућа питања
Посета средњој школи
Посета предузећу, установи
Правила понашања и дисциплина ученика у
школи
То сам ја
Музика коју волим
Евалуација програма професионалне
орјентације
Планирамо да обележимо крај седмог разреда

фебруар

одељ.старешине

март
март
март
март
април
април
април
мај
мај
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

мај
мај
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јун

одељ.старешине

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ8. РАЗРЕДА
Рад са одељењем

САДРЖАЈ РАДА
Конституисање ОЗ
Упознавање ученика са активностима током
године, посебно у вези са полагањем
пријемног испита
Провера података свих ученика
Договор о раду у току школске године и
анализа правилника о кућном реду
Родитељски састанак и упознавање
родитеља са полагањем пријемних испита и
свим непоходним чињеницама у вези са
истим
Дечја Недеља
Однос према садашњој и размишљање о
будућој школи
Методе и технике успешног учења
Однос са родитељима
„Куда после основне школе“ – разговор о
битним обележјима појединих занимања

МЕСЕЦ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

октобар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине

октобар
октобар
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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Праћење даровитих и слабих ученика и
пружање потребне помоћи
Сарадња и толеранција у групи
Однос са наставницима
Васпитање другарства и међусобне
солидарности
Индивидуални разговор са одређеним
ученицима
Болести зависности
Пријатељство и љубав
Анализа постигнутог успеха
Прослава Светог Саве
Родитељски састанак
Тестирање ученика тестом ТПИ за будуће
занимање
Сачињавање предлога мера, на основу
успеха одељења у првом полугодишту и
мере за његово побољшање
Развијање позитивних ставова према
супротном полу
Занимање које ми се свиђа
Обележавање 8. Марта
Улога школе у мом животу
Ја и моја породица
Успех и неуспех у школском раду
Анализа резултата успеха на крају трећег
класификационог периода
Припреме за пријемни испит
Шта да очекују ученици у средњој школи
Начин успешног провођења слободног
времна
Успех и неуспех у раду (разговор кроз
примере)
Колико нас познају родитељи
Понашање на пријемном испиту и потребна
документација

новембар

одељ.старешине

новембар
новембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

децембар

одељ.старешине

децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

фебруар

одељ.старешине

фебруар

одељ.старешине

фебруар
март
март
март
март
април

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

април
април
април

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

мај

одељ.старешине

мај
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
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3.5. Савет рпдитеља

Представници Савета родитеља за школску 2017/2018.годину:
Р.б.

Одељење

Име и презиме представника
одељенске заједнице

1

1,1

Ранко Латиновић

2

1,2

Маја Радошевић

3

1,3

Александра Сибиновић

4

1,4

Љиља Тубић

5

1,5

Ивана Терзић

6

1,6

Срђан Новковић

7

1,7

Урош Миливојевић

8

1,8

Ивана Ђоковић

9

2,1

Снежана Данић

10

2,2

Ненад Вуковић

11

2,3

Жељко Мићиновац

12

3,4

Јелена Чоловић

13

2,5

Невена Милетић

14

2,6

Далибор Стоилковић

15

3,1

Иван Кузмановић

16

3,2

Милица Даниловић

17

3,3

Ирена Иванковић

18

3,4

Марија Стошић

19

3,5

Владимир Ристановић

20

3,6

Душан Зечевић

21

4,1

Владо Поповић

22

4,2

Ненад Јелић

23

4,3

Јелена Живојиновић-Илић

24

4,4

Исидора Илић

25

5,1

Марија Ристић
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26

5,2

Гордана Шарг

27

5,3

Јелена Гајичић

28

5,4

Вујадин Ђукић

29

6,1

Весна Вуковић

30

6,2

Гордана Радић

31

6,3

Гордана Лазевска

32

7,1

Миладинка Николић

33

7,2

Бојан Бокић

34

7,3

Славиша Лазић

35

8,1

Ана Мекић

36

8,2

Петар Бижић

План рада Савета родитеља:

Конститусање Савета родитеља и избор
председника Савета родитеља;
Предлог плана рада савета родитеља за
школску 2017/2018. годину;
Упознавање са организацијом рада школе
Избор представника за комисије
Упознавање са изменама у законским и
подзаконским актима
Разматрање предлога програма образовања
и васпитања, развојног плана, годишњег
плана и програма рада.

VIVIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације
Одељ.старешине
Директор школе
Педагог школе
Директор школе
Чланови Савета
Директор школе
Педагог школе
Чланови Савета
Секретар школе
Чланови Савета
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Разматрање Извештаја о остваривању
Годишњег плана рада школе за школску
2016/17.годину
Разматрање Годишњег плана рада школе за
школску 2017/18. године
Анализа хигијенско – техничких услова
рада школе
Информисање о владању и успеху ученика
након класификационих периода школске
2017/2018. године
Информације са родитељских састанака
Разматрање опремљености школе
наставним средствима
Разматрање и давање сагласности за
програм и организацију екскурзија и
излета, посета позоришту и биоскопу
Учешће у прослави Нове године и Дана
Светог Саве.
Извештај о раду школе на крају првог
полугодишта школске 2017/2018. године
Безбедност ученика у школи
Информације о уџбеницима и
приручницима који ће се користити у
школској 2018/2019. години.
Информације о постигнутим резултатима
ученика на разним такмичењима, похвале
и награде.
Праћење уписа ученика осмог разреда у
средње школе.
Организовање акција помоћи родитеља за
опремање школског простора
Гостовање родитеља у оквиру програма
професионалне оријентацијепредстављање појединих занимање
Разматрање листе предложених уџбеника
за школску 2018/19. годину
Разматрање листе предложених изборних
предмета за школску 2018/19. годину
Извештај о раду Савета родитеља

Чланови Савета
Чланови Савета
Чланови Савета
Директор школе
Координатор Савета
Педагог школе
Чланови Савета
Чланови Савета
Директор школе
Чланови Савета
Чланови Савета
Директор школе
Педагог школе
Директор школе
Педагог школе
Чланови Савета
Директор школе
Педагог школе
Психолог школе
Директор школе
Психолог школе
Чланови Савета
Чланови Савета
Чланови Савета
Чланови Савета
Чланови Савета
Председник Савета
родитеља
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3.6. Шкплски пдбпр

Чланови Школског одбора:
-

Анђелка Мирковић, председник, члан Наставничког већа

-

Бранислава Врбашки, члан Наставничког већа

-

Маријана Кљајевић, члан Наставничког већа

-

Светлана Петковић, члан Савета родитеља

-

Катарина Марунић-Петровић, члан Савета родитеља

-

Корнелије Квас, члан Савета родитеља

-

Наташа Прентовић, члан локалне самоуправе

-

Драган Животић, члан локалне самоуправе

-

Стеван Ђапа, члан локалне самоуправе

Доношење Одлуке о усвајању плана рада
Школског одбора
Доношење Одлуке о усвајању Извештаја
о реализацији програма рада школе за
школску 2016/17. годину
Доношење Одлуке о усвајању Извештаја
о раду директора
Доношење Одлуке о усвајању Плана
стручног усавршавања

VIVIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

Директор школе
Чланови ШО
Директор школе
Педагог школе
Чланови ШО
Директор школе
Чланови ШО
Директор школе
Педагог школе
Чланови ШО

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег
плана рада школе за школску 2017/18.
годину

Директор школе
Педагог школе
Чланови ШО

Доношење
Одлуке
о
Усвајању
финансијског плана за припрему буџета
Републике

Директор школе
Чланови ШО
Шеф рачуноводства
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Доношење Одлуке о Усвајању извештаја
о пословању, годишњег обрачуна
Доношење Одлуке о Усвајању извештаја
о извођењу екскурзија и наставе у
природи, ако се буду реализовале
Доношење
конкурса

Одлуке

о

расписивању

Разматра
васпитања

задатке

образовања

и

Предлаже мере за побољшање услова
рада и остваривање образовно-васпитног
рада
Решава жалбе и приговоре, на решење
директора
Остали послови у складу са Законом и
актом о оснивању и статутом школе

Директор школе
Чланови ШО
Шеф рачуноводства
Директор школе
Педагог школе
Чланови ШО
Директор школе
Секретар школе
Чланови ШО
Директор школе
Педагог школе
Чланови ШО
Директор школе
Педагог школе
Чланови ШО
Директор школе
Секретар школе
Чланови ШО
Директор школе
Секретар школе
Чланови ШО
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3.7. Струшна већа за пбласти наставних предмета

3.7.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Школска 2017/2018.година

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

- Доношење и усвајање
програма рада Стручног
већа за школску
2017/2018.годину

Руководилац Стручног
већа, педагог

- Израда распореда часова
и коришћења сале за
физичко

Чланови већа, директор
школе, наставници
предметне наставе

- Договор о набавци
додатне литературе и
наставних средстава

Чланови већа

- Избор дечје штампе

Чланови већа
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- Договор о изради и
спровођењу тестова знања

Чланови већа

- Договор о планирању
дестинација за реализацију
посета, излета и наставе у
природи

Чланови већа, директор
школе

- Избор члана већа за
сарадњу са Друштвом
учитеља Београда и за
Дечји савез

Чланови већа

-Припреме за пријем
првака

Разредно веће 2.разреда,
директор

- Припреме за пријем
првака у Дечји савез

Чланови већа

- Активности у оквиру
Дечје недеље

Чланови већа и директор

- Избор програма за
стручно усавршавање

Чланови већа

-Реализација активности
везаних за Дечју недељу

Чланови већа

-Анализа и утврђивање
успеха и дисциплине на
крају сваког
класификационог периода

Чланови већа,руководиоци
Разредних већа

-Извештај о утврђеном
успеху и дисциплини и
реализацији плана и
програма на крају сваког
класификационог периода
-Реализација допунске
наставе и додатног рада

Чланови већа, педагог

Чланови већа
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-Активности везане за
пројекат ,,Школа без насиља“

Чланови већа, педагог,
директор,Тим за борбу
против насиља

-Присуство семинарима
Друштва учитеља Београда и
других организација

Чланови већа

-Договор око организовања
прославе Нове године
(Новогодишњег базара)

Чланови већа, директор

-Припреме за такмичења

Чланови већа

-Припреме за прославу Дана
Светог Саве и Дана школе

Чланови већа

-Прослава Дана Светог Саве

Чланови већа

-Организација поводом
обележавања Дана школе

Чланови већа

-Резултати рада на крају
првог полугодишта и на крају
школске године

Чланови већа,педагог

-Анализа остварене сарадње
са родитељима

Чланови већа

-Искуства у реализацији
изборних предмета

Чланови већа

-Стручно усавршавање
наставника

Чланови већа
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-Прослава Дана школе

Чланови већа

-Договор око припрема за
посету предшколаца

Чланови већа, педагог

-Сарадња са предшколским
установама из окружењапосета предшколаца

Чланови већа, педагог

-Резултати са такмичења

Чланови већа

-Предлог изборних предмета
за наредну школску годину

Чланови већа

-Разматрање реализованих
посета, излета, наставе у
природи и препоруке и
предлози за наредну школску
годину
-Израда и спровођење
годишњих тестова

Чланови већа

-Извештај о раду Разредних
већа

Чланови већа, руководиоци
Разредних већа

-Договор о подели задужења
за следећу школску годину

Чланови већа, директор

-Извештај о раду Стручног
већа

Чланови већа, руководилац
Стручног већа

Чланови већа, руководиоци
Разредних већа

Руководилац већа: Данијела Маниташевић
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3.7.2. План рада струшнпг већа за српски језик и друщтвене науке

Чланови овог стручног већа донели су одлуку да током школске 2017/2018. године одрже најмање
4 седнице.
а) Основни подаци
Ре
д.

Име и презиме наставника

Занимање

Радно место

Ивона Ђукић, руководилац већа

Наставник српског
Проф. српског језика и
језика
и
књижевности
књижевности

2.

Данка Нововић

Наставник српског
Проф. српског језика и
језика
и
књижевности
књижевности

3.

Јелена Калезић

Проф. историје

4.

Ана Крунић

Наставник српског
Проф. српског језика и
језика
и
књижевности
књижевности

5.

Марина Станковић

Проф. српског језика и
Библиотекар
књижевности

бр.
1.

Наставник
историје
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Усвајање
годишњег плана
рада стручног
актива за школску
2017/2018.

септембар

Израда педагошке
документације;

септембар

Идентификовање
ученика са
посебним
потребама;

септембар

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

наставници српског језика
наставници историје
директор школе
наставници српског језика
наставници историје
педагог/психолог
наставници српског језика
наставници историје
педагог/психолог

септембар
Набавка наставних
средстава;
Распоред писмених
задатака,
контроних вежби и
тестова;
План стручног
усавршавања
чланова Стручног
већа

септембар

септембар

наставници српског језика
наставници историје
педагог/психолог
директор школе

октобар/
новембар

Тематско
планирање V
разред
(српскиЈезик немачки
језик:Основне
функције и
значења падежа
географијаисторија-ликовна
култура
октобар
Коришћење
савремених
средстава у
настави;

директор школе
педагог/психолог
наставници српског језика
наставници историје
директор школе

наставници српског језика
наставници географије
наставници историје и ликовног

током
године

наставници српског језика
наставници историје
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Посета Сајму
књига;

октобар

библиотекар школе

Анализа
иницијалних
тестова

септембар
октобар

наставници српског језика
наставници историје

Тематско
планирање:
српски језик –
историја географијаликовна култураПеђа
Милосављевић:
Потера за
пејзажима у седмом
разреду

септембар

наставници српског језика

Тематско
планирање: српски
језик - немачки
језик: Обрада и
проширивање
знања о прилозима
у шестом разреду

октобар

наставници историје
наставници ликовне културе
наставници географије

наставници српског језика
наставници немачког језика

наставници

Покретање зидних
новина као вид
стваралаштва
чланова
новинарске секције
Анализа ученичких
постигнућа на
крају првог
класификационог
периода;
Предлог мера за
побољшање успеха;
Коришћење
активних метода у
настави;
Припреме за
прославу школске
славе `Свети Сава`

током године

Анализа резултата
писмених задатака;
Анализа успеха
ученика са
посебним
потребама;

током октобра
током школске
године

новембар

српског језика
наставници разредне наставе
заинтересовани ученици

новембар

наставници српског језика
наставници историје
педагог школе/психолог школе

новембар

наставници српског језика
наставници историје
педагог школе/психолог школе
наставници српског језика
наставници историје
наставник верске наставе
наставник верске наставе
наставници српског језика
наставник музичке културе

новембар
децембар
јануар
током
током
децембра марта

током
маја

наставници српског језика
наставници српског језика
наставници историје
педагог школе/психолог школе
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током
фебруара

Организација
школских
такмичења
током
јануара

Анализа прославе
школске славе
`Свети Сава`

Анализа резултата
школских
такмичења;
Дискусија о начину
мотивације
ученика;
Анализа прославе
Дана школе;
Анализа стручниог
усавршавања
чланова Стручног
већа
Реализација
општинских
такмичења

током
фебруара

наставници српског језика
наставници верске наставе
наставници музичке културе

током
фебруара

наставници српског језика
наставници историје

током школске
године

наставници српског језика
наставници историје
током
фебруара

учитељи
наставници српског језика
наставници историје

фебруар

наставници српског језика
наставници историје

током
марта

наставници српског језика
наставници историје

Током
марта
или
априла

Тематско
планирање: српски
језик-немачки
језик у V разреду:
Функције и
значења презента
Тематско
планирање: српски
језик- историја у VI
разреду Епске
песме косовског
циклуса – Косовска
битка

наставници српског језика
наставници историје

април

Посета
презентација
уџбеника

март/април

наставници српског језика
наставници историје

Анализа резултата
на општинским
такмичењима

током
марта

наставници српског језика
наставници историје
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Тематско
планирање:
српски-историја у
VI р
косовског циклуса
и Косовске битке
Тематско
планирање српскиисторија у VIIIр:
кроз обраду епских
народних песама из
циклуса
ослобођења Црне
Горе и Србије
Тематско
планирање :
српски –
географија –
ликовно кроз
путопис: Потера за
пејзажима у VII р
Тематско
планирање: српски
језик-енглески
језик:
Драматизација
сцене из Ромеа и
Јулије или
Наставнха обрада
драме Ромео и
Јулија В.Шекспира

наставници српског језика
наставници историје

током школске
године

наставници српског језика
наставници историје

током школске
године

наставници српског језика
наставници географије и
ликовне културе

током школске
године

наставници српског језика
наставници српског језика
наставници енглеског језика

Анализа резултата
на градским
такмичењима

април

наставници српског језика
наставници историје

Анализа успеха и
владања ученика
на крају трећег
наставног периода

април

наставници српског језика
наставници историје

Анализа резултата
на републичким
такмичењима

април

наставници српског језика
наставници историје
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Формирање зидних
новина као вида
стваралаштва
чланова
новинарске секције

током школске
године

Анализа рада на
редовној,
допунској,
додатној и
припремној
настави и у
секцијама
Организација
угледних часова

ученици
наставници српског језика и
заинтересовани предметни
наставници
наставници разредне наставе

јун

током школске
године

наставници српског језика
наставници историје

наставници српског језика
наставници историје

јун
Подела задужења
за наредну
школску годину

Извештај о раду
Стручног већа у
школској
2016/2017, години
Избор руководиоца
Стручног већа за
наредну школску
годину

директор школе
наставници српског језика
наставници историје

јун

јун

наставници српског језика и
историје
руководилац стручног већа
директор школе
директор школе
наставници српског језика
наставници историје
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3.7.3. План рада струшнпг већа математике и прирпдних наука за щкплску 2017/18.
гпдину

Руководилац: Бранислава Врбашки
а) Основни подаци
Ред

Име и презиме радника

Занимање

Радно место

1.

Бранислава Врбашки

проф. математике

наставник
математике

2.

Анђелка Мирковић

проф. математике

наставник
математике

3.

Светлана Савовић

проф. математике

наставник
математике

4.

Милица Васовић

проф. математике

наставник
математике

5.

Марика Миловановић

астрофизичар

наставник физике

6.

Вера Станисављевић

дипломирани хемичар

наставник хемије

7.

Олгица Рабреновић

дипломирани биолог

наставник
биологије

бр.
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8.

Наташа Илић

9.

Душица Пецељ

проф. географије

проф. географије

10.

Слађана Миливојевић

проф. географије

проф. географије

11.

Снежана Латас

дипл. хемичар

настав. хемије
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б) План рада

МЕСЕЦ

САДРЖАЈ

НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР -Усвајање годишњег плана рада

НАЧИНИ/ИСХОДИ

руководилац

седнице

Стручног већа математике и

стручног већа,

консултације

природних наука за школску

чланови већа

договори

2017/2018.годину
-Израда педагошке

израђен план

документације за праћење

реализације

напредовања ученика

допунске и додатне

-Идентификовање ученика са

наставе

посебним потребама и
прилагођавање наставних
садржаја
-Набавка наставних средстава
-Распоред писмених задатака
контрплних вежби и тестова
-План стручног усавршавања
чланова већа
-Плахирање додатне и допунске
наставе и слободних активности
-Дефинисање јединственог
критеријума оцењивања по
предметима
ОКТОБАР

-Анализа иницијалних тестова

руководилац

седнице

-Коришћење савремених

стручног већа,

консултације

средстава у настави

чланови већа

договори

-План одржавања угледних
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часова

НОВЕМБАР

-Анализа постигнућа на крају

руководилац

седнице

првог класификационог периода

стручног већа,

консултације

-Предлог мера за побољшање

чланови већа

договори

успеха
- Реализација часова редовне,

анализа успеха

додатне, допунске наставе и
слободних активности
-Резултати рада допунске и
додатне наставе
-Анализа критеријума
оцењивања
ДЕЦЕМБАР

-Израда плана рада припреме

руководилац

седнице

ученика осмог разреда за

стручног већа,

консултације

полагање завршног испита

чланови већа

договори

-Анализа усклађености наставног пп служба
плана и оцењивања са
образовним стандардима
-Анализа успеха ученика са
посебним потребама и дискусија
са педагогом и психологом
школе
ЈАНУАР

-Организација и спровођење

руководилац

седнице

школских такмичења

стручног већа,

консултације

-Вредновање успостављеног

чланови већа

договори

јединственог критеријума
оцењивања

анализа успеха

-Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта

извештаји, ѕаписник
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-Предлог мера за побољшање

о раду већа

успеха ученика
ФЕБРУАР

-Анализа рада стручног већа у

руководилац

седнице

току првог полугодишта

стручног већа,

консултације

-Анализа резултата школских

чланови већа

договори

-Одабир уџбеника за наредну

руководилац

седнице

школску годину

стручног већа,

консултације

-Организација и спровођење

чланови већа

договори

-Анализа резултата општинских

руководилац

седнице

и градских такмичења

стручног већа,

консултације

-Анализа ученичких постигнућа

чланови већа

договори

такмичења
-Организација и спровођење
општинских такмичења
- Дискусија о начинима
мотивације ученика
МАРТ

градских такмичења
АПРИЛ

на крају трећег класификационог
периода

анализа успеха

-Предлог мера за побољшање
успеха
-Реализација часова редовне,
додатне, допунске наставе и
слободних активности
-Организација и спровођење
републичких такмичења
МАЈ

-Анализа одржавања припремне

руководилац

седнице

наставе за полагање завршног

стручног већа,

консултације

испита

чланови већа

договори
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-Анализа резултата са
републичких такмичења
ЈУН

-Анализа успеха ученика на крају руководилац

седнице

другог полугодишта

стручног већа,

консултације

-Анализа реализованости

чланови већа

договори

наставних садржаја
-Сумирање постигнутих

анализа успеха

резултата
-Анализа резултата ученика

извештаји, записник

остварених на завршном испиту

о раду већа

-Анализа учешћа наставника у
програмима стручног
усавршавања
-Израда извештаја о раду
стручног већа
АВГУСТ

-Подела часова за наредну

руководилац

седнице

школску годину

стручног већа,

консултације

-Анализа успеха на крају

чланови већа

договори

школске године
-Израда тематских, глобалних и
оперативних планова рада
-Анализа рада стручног већа у
протеклој школској години
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3.7.4. План рада струшнпг већа технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа за щкплску
2017/18. гпдину

Руководилац: Зоран Богатиновић
Чланови:
Ре

Име и презиме наставника

Занимање

Радно место

1.

Светлана Петровић

проф. ТИО

наставник ТИО

2.

Слободан Бекоња

проф. ТИО

проф. ТИО

3.

Зоран Богатиновић

проф. ТИО

проф. ТИО

4.

Ана Ђокић

Проф.информатике

Проф.информатике

бр.

Време

Програмски садржај

Анализа опремљености наставним средствина
СЕПТЕМБАР

Планирање допунске и додатне наставе, слободних активности,
контролних вежби
Усклађивање критеријума оцењивања
План одржавања угледних часова
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода

НОВЕМБАР

Анализа посећености часова додатне и допунске и слободних
активности
Анализа критеријума оцењивања

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
ФЕБРУАР

Предлог мера за побољшање успеха ученика
Учешће на семинарима
Анализа рада стручног већа на првом полугодишту
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Избор уџбеника за наредну школску годину

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
АПРИЛ

Реализација садржаја часова редовне,додатне,допунске и часова
слободних
активности
Анализа посећености часова додатне и допунске наставе

Анализа реализованости наставних садржаја
ЈУН

Сумирање постигнутих резултата
Предлог поделе часова за наредну школску годину
Предлог набавке неопходних наставних средстава

Коначна подела часова за наредну школску годину
Анализа успеха на крају школске године
АВГУСТ

Израда годишњих планова рада свих активности
Анализа рада Стручног већа у протеклој школској години
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3.7.5. План рада струшнпг већа за вещтине за щкплску 2017/2018. гпдину

(ликовно, музичко, физичко)
РУКОВОДИЛАЦ: Драгана Ђорђевић Фиданов, наставник музичке културе
ЧЛАНОВИ: Софија Љубинковић наст.ликовне културе
Злата Јеремић, наст. музичке културе
Иван Пузовић, наст.физичког васпитања
Наташа Јевтић, наст.физичког васпитања

Усвајање годишњег плана рада стручног
актива за школску 2016/2017.

Израда педагошке документације;

Идентификовање ученика са посебним
потребама;

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци
реализације
наставници ликовне
културе, музичке
културе и физичког
васпитања
директор школе
наставници ликовне
културе, музичке
културе и физичког
васпитања
педагог школе
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
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васпитања,
педагог/психолог
Набавка наставних средстава;

Планирање рада редовне наставе и
ваннаставних активности
План стручног усавршавања чланова
Стручног већа

Предлог растерећења наставних програма

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог

Општинско такмичење у рукомету
Планирање појединачног и колективног
усавршавања

Наставници физичког
васпитања
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,

Анализа ученичких постигнућа на крају
првог класификационог периода;

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог

Учешће на конкурсима

Нставници музичке и
ликовне културе

Припрема и организација у изради паноа
школе

Наставник ликовне
културе

Припреме за прославу школске славе
`Свети Сава`

Наставник ликовне
културе наставник
верске наставе
наставници српског
језика
наставник музичке
културе
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Учествовање ученика на спортским
такмичењима-припрема и реализација
Анализа успеха ученика са посебним
потребама;

наставници физичког
васпитања
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог

Организација школског такмичења за
ликовни конкурс- „Мали Пјер“

Натавник ликовне
културе
ликовне културе
наставници музичке
културе

Анализа прославе школске славе `Свети
Сава`
Анализа резултата школских такмичења;

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања

Општинско такмичење вокалних
солиста“Сребрна сирена“

Наставник музичке
културе

Анализа прославе Дана школе;

Анализа стручниог усавршавања чланова
Стручног већа

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања
Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања

Реализација општинских такмичења
Посета презентација уџбеника

Наставници ликовне
културе, музичке
културе

Анализа резултата на општинским
такмичењима

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања

Корелативни огледни час-организација

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог

Анализа резултата на градским
такмичењима

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања
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Анализа успеха и владања ученика на
крају трећег наставног периода

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог

Припрема за конкурс”Осликавање
укршњих јаја“

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања

Градско такмичење вокалних
солиста“Златна сирена“

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања

Организација угледних часова

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања,
педагог/психолог

Подела задужења за наредну школску
годину

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања, директор
школе

Извештај о раду Стручног већа у школској
201/2018. години

Руководилац стручног
већа наставници
ликовне културе,
музичке културе,
физичког
васпитања,директор
школе

Избор руководиоца Стручног већа за
наредну школску годину

Наставници ликовне
културе, музичке
културе, физичког
васпитања, директор
школе
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3.7.6. План рада струшнпг већа за прпдужени бправак за щкплску 2017/18. гпдину

Чланови:
Ре
Име и презиме радника
Занимање
Радно место
бр.
Ивана Станковић, Руководилац
проф.
разредне
проф.
разредне
1. стручног већа наставника у
наставе у продуженом
наставе
продуженом боравку
боравку
проф.
разредне
проф.
разредне
2. Кристина Матовић
наставе у продуженом
наставе
боравку
проф.
разредне
проф.
разредне
3. Маја Тодоровић
наставе у продуженом
наставе
боравку
проф.
разредне
проф.
разредне
4. Маријана Међедовић
наставе у продуженом
наставе
боравку
проф.
разредне
проф.
разредне
5. Мирјана Станковић
наставе у продуженом
наставе
боравку
проф.
разредне
проф.
разредне
6. Катарина Болто
наставе у продуженом
наставе
боравку

Септембар: Израда паноа
на тему ,,Јесен“; Израда
домаћих задатака;
Усмерене активности и
слободне активности у
школском дворишту;
Креативне радионице.

х

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

Учитељи продуженог
боравка: Јелена
Филиповић, Мирјана
Станковић, Љубица Тадић,
Ивана Станковић, Мирјана
Станковић, Маја
Тодоровић, Кристина
Матовић и Марјана
Међедовић.
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Новембар: Креативна
недеља - организовање
спортских, музичких,
културно-уметничких и
драмских активности.
Израда паноа на тему
,,Зима“.
Децембар: Украшавање
учионице и израда паноа
на тему ,,Нова година“.
Учествовање на
Новогодишњем вашару.
Јануар: Израда паноа на
тему ,,Свети Сава,
школска слава“; Израда
домаћих задатака;
Усмерене активности и
слободне активности у
школском дворишту;
Креативне радионице.
Фебруар: Израда паноа
на тему ,,Дан
заљубљених“; Израда
домаћих задатака;
Усмерене активности и
слободне активности у
школском дворишту;
Креативне радионице.
Април: Учествовање на
Ускршњем вашару;
Израда паноа на тему
,,Пролеће“; Израда
домаћих задатака;
Усмерене активности и
слободне активности у
школском дворишту;
Креативне радионице.

х

Учитељи продуженог
боравка

х

Учитељи продуженог
боравка

х

Учитељи продуженог
боравка

Учитељи продуженог
боравка

х

х

Учитељи продуженог
боравка
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3.7.7.План рада Струшнпг већа за страни језик за щкплску 2017/18. Гпдину

Чланови:
Милица Миљојковић, професор енглеског језика, руководилац већа
Наташа Радивојевић, професор немачког језика
Николина Рацковић, професор немачког језика
Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
Катарина Илић, професор енглеског језика
Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика

Усвајање годишњег плана рада стручног
актива за школску 2016/2017.

*

Израда педагошке документације;

*

Идентификовање ученика са посебним
потребама;

*

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци
реализације
наставници
енглескогјезика
наставници немачког
језика
директор школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
педагог/психолог
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
педагог/психолог
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Набавка наставних средстава;

*

Распоред писмених задатака, контроних
вежби и тестова;

*

План стручног усавршавања чланова
Стручног већа

*

Коришћење савремених средстава у
настави;

*

Посета Сајму књига;

*

Анализа иницијалних тестова

*

Анализа ученичких постигнућа на крају
првог класификационог периода;

*

Предлог мера за побољшање успеха;

*

Коришћење активних метода у настави;

*

Припреме за прославу школске славе
`Свети Сава`

*

наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
директор школе
педагог/психолог
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
директор школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
директор школе
педагог/психолог
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници српског
језика
библиотекар школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
педагог школе/психолог
школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
педагог школе/психолог
школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставник верске
наставе
наставници страних
језиканаставник верске
наставе
наставници српског
језика
наставник музичке
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културе
Анализа резултата писмених задатака;

*

Анализа успеха ученика са посебним
потребама;

*

Организација школских такмичења

*

Анализа прославе школске славе `Свети
Сава`

*

Анализа резултата школских такмичења;

*

Дискусија о начину мотивације ученика;

*

Анализа прославе Дана школе;

*

Анализа стручниог усавршавања чланова
Стручног већа

*

Реализација општинских такмичења

*

Посета презентација уџбеника
Анализа резултата на општинским
такмичењима
Тематско планирање:
српски језик-немачки језик: Презент
Прилози

*
*
*

наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
педагог школе/психолог
школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници музичке
културе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
учитељи
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници српског
језика
наставници немачког
језика
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Анализа резултата на градским
такмичењима

*

Анализа успеха и владања ученика на
крају трећег наставног периода

*

Анализа резултата на републичким
такмичењим

*

наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика

Анализа рада на редовној, допунској,
додатној и припремној настави и у
секцијама

*

Организација угледних часова

*

Подела задужења за наредну школску
годину

*

Извештај о раду Стручног већа у школској
2016/2017. години

*

Избор руководиоца Стручног већа за
наредну школску годину

*

наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
директор школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
руководилац стручног
већа
директор школе
директор школе
наставници енглеског
језика
наставници немачког
језика
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3.7.8. План рада Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма за щкплску 2017/18.
Гпдину

Стручни актив за развој школског програма има задатак да:
- брине о осигурању квалитета школског програма установе;
- води рачуна о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;
- предлаже нове облике наставног рада;
- прати остваривање наставног рада;
Чланови Стручног актива за развој школског програма:
- Марина Личина, професор разредне наставе,
- Јелена Шипка, педагог
- Данијела Чоловић, директор школе
- Маријана Кљајевић, професор математике – председник актива
- Марика Миловановић, професор физике.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ

- Усвајање плана рада Актива
- Осврт на годишње и оперативно планирање
- Сврха, циљеви и задаци Школског програма

септембар новембар

чланови
Стручног актива

- Израда Школског програма
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- Разматрање реализације Школског
програмапоразредима
- Разматрање реализације Школског програма у
индивидуалној настави,изборној настави и
предметној настави.

децембар, јануар

чланови
Стручног актива

- Усвајање полугодишњих извештаја о раду
стручног актива за развој школског програма
- Проучавање Правилника о наставном плану и
програму за први циклус образовања и
васпитања
- Проучавање Правилника о наставном плану и
програму за други циклус образовања и
васпитања

фебруар, март

- Праћење Закона и Правилника због
евентуалних измена када је у питању Школски
програм
- Праћење реализације Школског програма за
школску 2015/2016. Годину
- Усвајање листе изборних и факултативних
предмета за наредну школску годину
- Прикупљање и давање предлога ,примедби и
допуна за евентуалну измену и допуну
Школског програма кроз анекс и достављање
Наставничком већу и Школском одбору на
разматрање

чланови
Стручног
актива,
директор,
секретар

април, мај

чланови
Стручног актива

јун

чланови
Стручног актива

3.7.9. План рада Актива за развпјнп планираое за щкплску 2017/18. гпдину

Чланови Актива за развојно планирање:
- Соња Николић, професор разредне наставе, руководилац актива
- Данијела Чоловић, директор
- Јелена Шипка, педагог
- Анђела Петровић, професор разредне наставе
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- Јелена Калезић, професор историје,
- Душица Пецељ, професор географије,
- Мирјана Шеша, професор разредне наставе-записничар
- Светлана Петковић, члан Савета родитеља,
- Наташа Прентовић,представник локалне заједнице.
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ

Израда Годишњег плана и програма рада Aвгуст
Актива за ШРП

чланови Актива
за ШРП

Избор руководиоца, заменика руководиоца и Август
записничара Актива за ШРП

чланови Актива
за ШРП

Израда плана евалуације

Септембар

чланови Актива
за ШРП

Израда плана школе за учешће на
конкурсима и пројектима (националним и
међународним)

Септембар

Директор школе,
чланови актива
за ШРП

Сарадња са Tимом за самовредновање

Септембар

чланови Актива
за ШРП и Тим за
самовредновање

Разматрање услова који доприносе бољој септембар, октобар
безбедности ученика

чланови Актива
за ШРП

Израда инструмената за праћење и
евалуацију

Октобар

чланови Актива
за ШРП

Спровођење мера превенције насиља и Октобар
повећања
сарадње
међу
ученицима,
наставницима
и
родитељима
кроз
организацију предавања или радионица
ненасилне комуникације

чланови Актива
за ШРП, Тим за
заштиту од
насиља, Савет
родитеља

Презентација и информисање о раду и
потребама школе – сусрет са
представницима локалне заједнице

чланови Актива
за ШРП

Новембар
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Медијска презентација школе

Новембар

чланови Актива
за ШРП

Праћење резултата кроз одељенска већа и
Савет родитеља у вези са израдом тестова и
оцењивањем

новембар,
децембар, фебруар

чланови Актива
за ШРП

Израда тромесечног извештаја о раду

Март

чланови Актива
за ШРП

Разматрање потребе стручног усавршавања
наставника у вези ИО, комуникцијске
вештине и методе рада

Континуирано

чланови Актива
за ШРП

Израда промотивног материјала

Април

едуковани
наставници и
ученици

Утврђивање и спровођење мера за увођење Април
иновативних метода наставе, учења и
оцењивања ученика

едуковани
предавачи

Медијска презентација школе

Директор

Мај

Прикупљање и анализа инструмената мерења Јун
потребних за евалуацију планирану ШРП-ом
за шк. 2016/2017.г.

чланови Актива
за ШРП

Израда акционог плана за следећу годину

Јун

чланови Актива
за ШРП

Израда Извештаја о раду Актива за ШРП

Јун

чланови Актива
за ШРП

Акциони план Развојног плана за школску 2017/18. годину
МЕРЕ/
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
ЕВАЛУАЦИЈА
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Конституисање Избор
представника, Директор,
пп Септембар
Увид
у
Тима
за руководиоца и записничара служба,
записник
са
школску
тима, одређивање динамике и чланови Тима
састанка Тима
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2017/18.
годину
Израда
Акционог
плана
за
школску
2017/18.
годину
Праћење
реализованости
циљева
истакнутих
Акционим
планом
Израда плана
школе
за
учешће
на
конкурсима и
пројектима
Побољшање
приоритетне
области
Настава
и
учење

начина рада
Сарадња
са
Тимом
за Чланови
самоевалуацију, Тимом за за ШРП
израду школског програма и
састанак Тима за развојно
планирање

Тима Септембар

Акциони план

Праћење,
евлуација, Директор,
пп Током школске Евалуационе
константан
рад
на служба,
године
листе
унапређењу рада школе
чланови Тима за
ШРП
Праћење међународних и Тим ШРП, Тим Током школске Учешће
националних конкурса и за пројекте
године
пројектима
позива
на
пројекте,
резултати
сачињавање плана учешћа
учешћа
Примена
савремених
и
иновативних модела наставе
Прилагођавање метода и
облика рада могућностима,
потребама и интересовањима
ученика
Редовно праћење и анализа
успеха ученика
Уједначеност
дидактичкометодичког приступа настави
Примена тестова усвојености
образовних стандарда
Примена различитих облика
и метода рада
Употреба
различитих
наставних
средстава
и
примена
образовне
технологије
у
циљу
постизања бољег квалитета
наставе
Континуирано
стручно
усавршавање наставника у
циљу
примене
стечених
знања и осавремењавања
наставног процеса
Упућивање
ученика
на
различите технике учења на
часу

на
и

Директор,
пп Током школске Евалуационе
служба,
године
листе, анализа
наставници,
успеха, план и
ученици
извештаји
стручног
усавршавања
наставника
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Унапређење
приоритетне
области Етос

Унапређење
приоритетне
области
Пдршка
ученицима

Оспособљавање ученика да
користе све доступне изворе
знања
Усмеравање
ученика
да
процењују тачност решења и
подстицање
критичког
приступа
својим
и
одговорима других ученика
Планирање
вредновања
ученичких
постигнућа
у
складу са Правилником
Похваљивање
ученика,
праћење
њиховог
напредовања
и
давање
правовремене информације о
њиховом раду.
Подстицање
укључивања
родитеља
на
заједничке
активности у школи
Активно укључивање
заинтересованих родитеља и
ученика у све важне
активности намењене деци
основношколског узраста на
нивоу општине
Редовно ажурирање школског
сајта и истицање различитих
обавештења о активностима
Организовање различитих
облика социјализације међу
члановима Наставночког већа
Прослава Светог Саве
Прослава Дана школе
Равномерна
заступљеност
додатне и допунске наставе
по предметима и разредима
Повећање броја секција и
слободних
активности
у
другом циклусу образовања
Заступљеност
индивидуализације
и
диференцијације у складу са
потребама ученика
Организовање
вршњачких
тимова као вид подршке

Савет родитеља, Полугодишње
заинтересовани
родитељи,
одељенске
старешине
и
предметни
наставници

Извештај
Савета
родитеља,
евалуационе
листе
за
родитеље,
Листа
ваннаставних
активности,
Увид у школски
сајт
(фотографије,
забелешке)

Чланови
Континуирано
наставничког
током школске
већа, пп служба, године
руководиоци
стручних
актива,
одељенске
старешине

Анализа успеха
и
постигнућа
ученика, Увид у
годишњи план
рада
школе,
упитници
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учењу, адаптацији нових
ученика
и
превенције
вршњачког насиља
Прецизно
дефинисање
циљних група и начина
реализације активности у
програмима за развијање
социјалних
вештина
и
професионални
развој
ученика
Интензивирање сарадње са
родитељима
Континуирано
вођење
педагошке документације и
праћење
напредовања
ученика
Реализација радионица у
оквиру
ппрфрама
професионалне оријентације
Унапређење
образовних
постигнућа на
нивоу школе

Редовно праћење успеха и
напредовања ученика
Израда педгошког профила
Израда
плана
индивидуализације
са
неопходним
прилагођавањима
Израда
индивидуалних
образовних планова
Примена мера унапређивања
образовно-васпитног рада на
основу анализе резултата
ученикана завршном испиту
Анализа успеха на завршном
испиту и поређење са
успехом у школи
Анализа и праћење успеха
ученика укључих у додатну и
допунску наставу
Анализа
и
праћење
остварености
очекиваних
промена
Праћење
реализације
школског
програма
и
остварености
циљева
и
и задатака
Израда Развојног плана за

Предметни
Током школске Анализа успеха
наставници,
године
ученика
на
одељенске
крају
старешине, пп
полугодишта и
служба
школске
године, анализа
резултата
завршних
испита

Праћење
реализације
Школског
програма
Годишњег

Руководиоци
Септембар,
стручних већа и током школске
тимова
за године
самовредновање
и
израду

Извештај
анализа
постигнутих
резултата

и
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плана
школе

рада наредни период
школског
Утврђивање
приоритетних програма, актив
области и циљева за наредни за ШРП
период

Побољшање
Разрадити динамику рада и
организације
задужења запослених у свим
рада школе и сегментима рада школе
руковођења
Интензивирати педагошкошколом
инструктиван увид у квалитет
наставе
Повећати број посећених
часова
и
ваннаставних
активности
Критичка
анализа
и
предлагање конструктивних
мера за унапређење наставног
процеса
Школски програм проширити
активностима предвиђеним
Законом
Усклађивање
елемената
Школског
програма
и
Годишњег плана рада школе,
садржајно и временски
Побољшање
Опремање
кабинта
и
ресурса и и школског
простора
техничке
савременим информационо
опремљености техничким средствима
школе
Уређење
и
опремање
заједничких
школских
просторија
Уређивање
школског
дворишта и спортских терена
на коме ће се остваривати
разне наставне и ваннаставне
активности
Израда наставних средстава
од стране наставника и
ученика
Уређење
и
опремање
кабинета
за
наставу
продуженог боравка
Школа у своје активности
укључиће волонтере у домену
предавања о заштити на раду,
заштита животне средине,

Директор,
Током школске Евалуација
секретар,
пп године
наставног
служба,
процеса,
чланови
Извештаји рада
педагошког
стручних већа и
колегијума
директора
школе,
Упитници

Наставници,
ученици,
родитељи,
донатори,
пројекти,
локална
заједница,
директор

Током школске Извештај
о
године
материјалној
опремљености
школе, извештај
о
стручном
усавршавању
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сређивања унутрашњег и
спољашњег
простора
школе,хуманитарни
рад,
деловање кроз сарадњу са
Црвеним крстом, Друштвом
за
заштиту
животиња,
Верско-добротворно
друштво,
УН
програме,
међународне
и
домаће
фондације и организације
које се баве волонтерским
позивом, Хавер фондација
Стручно
усавршвање
наставника
Укључивање у националне и
међународне пројекте
Сарадња са родитељима у
циљу боље материјалнотехничке
опремљености
школе
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3.7.10. План сампвреднпваоа щкпле за щкплску 2017/18. гпдину

Чланови Тима за самовредновање:
-

Сњежана Чворовић, професор разредне наставе-руководилац
Јелена Шипка, педагог школе
Драгана Стаменковић, психолог школе
Данијела Чоловић, директор школе
Олгица Рабреновић, професор биологије
Милица Дувњак, професор разредне наставе
Невена Чавић, професор разредне наставе
Ана Тодосијевић, професор разредне наставе

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

Формирање Тима за
самовредновање за школску
2017/18. год.

Педагошки колегијум
Тим за самовредновање

Анализа извештаја о
самовредновању за школску
2016/17. и предлагање
мера за унапређивање рада
школе
Усвајање Плана за
самовредновање који је део
Годишњег плана рада

Тим за самовредновање

Планирање активности за
самовредновање у циљу
подизања квалитета рада школе

Тим за самовредновање

Расподела задужења унутар Тима
у процесу самовредновања

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање
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Избор области и подручја
вредновања за школску
2017/18.год.
Етос, ресурси, руковођење
организација и обезбеђивање
квалитета
Вреднивање кључних области
рада школе, а у складу са
резултатима одређивање
приоритетних циљева и задатака
Развојног плана за наредне три
године(2018/19.,2019/20.,2020/21.)
Избор техника и инструмената за
прикупљање података Договор
око временске динамике
прикупљања података
Реализација активности везаних
за самовредновање, обрада и
анализа добијених података

Тим за самовредновање

Анализа резултата и доношење
општих закључака
самовредновања

Тим за самовредновање

Даље планирање рада школе на
основу закључака
самовредновања

Тим за самовредновање

Израда извештаја о
смовредновању
за школску 2017/18.
Предлог мера за унапређивање
рада и избор кључне области за
самовредновање
у
школској
2018/19. год.

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање
Наставничко веће
Савет родитеља
Школски одбор
Представници локалне
заједнице
Тим за самовредновање

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање
Сарадња са активом за ШРП
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3.7.11. План Тима за ИП за щкплску 2017/18. гпдину

Чланови Тима за ИО:
-

Јелена Шипка, педагог школе
Милена Лутовац, професор разредне наставе-руководилац
Ана Тодосијевић, професор разредне наставе -записничар
Биљана Раичевић, професор разредне наставе
Марина Јованов, професор разредне наставе
Николина Рацковић, професор разредне наставе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

Упознавање са планом и програмом рада септембар
Тима за ИО

чланови Тима за
ИО

Сачињавање плана стручног усавршавања септембар
запослених за инклузивно образовање

чланови Тима за
ИО

Идентификовање
напредују

деце

која

спорије септембар, октобар

чланови Тима за
ИО

Идентификовање ученика за ИОП

септембар, октобар

чланови Тима за
ИО

Извештавање о напредовању ученика који континуирано
раде по ИПО – у

чланови Тима за
ИО

Разматрање напредовања ученика и предлози континуирано
мера за даље активности

чланови Тима за
ИО

Размена искустава са другим школама

чланови Тима
ИО, директор

континуирано

Разматрање извештаја за школску 2015/2016. јун
годину

чланови Тима за
ИО

Израда плана и програма за наредну школску јун, август
годину

чланови Тима за
ИО
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3.7.12. Педагпщки кплегијум

Чланови Педагошког колегијума су:
-

Јелена Шипка, педагог школе
Данијела Чоловић, директор школе
Зоран Богатиновић, професор техничког и информатичког образовања
Ивона Ђукић, професор српског језика
Данијела Маниташевић, професор разредне наставе
Бранислава Врбашки, професор математике
Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор музичке културе
Милица Миљојковић, професор енглеског језика-записничар

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ

1. Упознавање са планом рада у школској септембар
2017/2018. Години

чланови
колегијума

2. Договор око израде Школског програма

чланови
колегијума

септембар

Идентификовање ученика за инклузивно септембар, октобар
образовање

чланови
колегијума

Снабдевеност
наставника
неопходним септембар, октобар
техничким средствима и израда дидактичког
материјала

чланови
колегијума

План одржавања контролних и писмених септембар, октобар
задатака

чланови
колегијума

Издвајање посебних појава на првом новембар
квалификационом периоду и предлагање
мера за побољшање

чланови
колегијума,
руководиоци
стручних већа

Анализа реализације наставног плана новембар
ипрограма
редовне
наставе,ваннаставнихактивности и изборних
предмета

чланови
колегијума

Педагошко инструктивни рад – адаптација новембар
ученика првог и петог разреда мишљење и
сугестије

чланови
колегијума
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Разматрање успеха и дисциплине ученика на децембар, јануар
крају првог полугодишта и мере за
побољшање

чланови
колегијума

Разматрање реализације свих активности
децембар, јануар
везаних запрво полугодиште и свих програма

чланови
колегијума

Разматрање сређености педагошке
документације

децембар, јануар

чланови
колегијума

Осмишљавање активности везаних за
презентацију школе у предшколским
установама

фебруар, март

чланови
колегијума

Описно оцењивање ученика првог разреда,
проблеми, тешкоће, предности

фебруар, март

чланови
колегијума

Одређивање листе приоритета за набавку
наставних средстава

фебруар, март

чланови
колегијума

Анализа рада стручних органа

фебруар, март

чланови
колегијума

Анализа успеха и дисциплине ученика на април, мај
крају трећег класификационог периода

чланови
колегијума

Реализација наставног плана и програма

април, мај

чланови
колегијума

Разматрање нацрта за годишњи програм рада
школе

април, мај

чланови
колегијума

Анализа остварености програма стручног
усавршавања

април, мај

чланови
колегијума

Разматрање реализације плана стручних већа

јун

руководиоци
стручних већа

Планирање стручног усавршавања за следећу јун
годину

чланови
колегијума

Избор ученика генерације

јун

чланови
колегијума

Предлози за рад Педагошког колегијума за
наредну школску годину у израда програма

август

чланови
колегијума
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3.7.13. План рада Тима за струшнп усаврщаваое за щкплску 2017/18.гпдину

Чланови Тима:
-

Гордана Крнета, професор разредне наставе-руководилац
Маја Николић, професор разредне наставе
Љубица Тадић, професор разредне наставе
Ана Крунић, професор српског језика-записничар
Данијела Чоловић, директор школе

Време реализације

Састанак Тима за СУ и
анализа рада у овој области у
току школске 2016/17. године

*

Расподела задужења међу
члановима Тима и договор о
раду Тима за СУ

*

Израда годишњег плана рада
Тима за стручно усавршавање

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Координатор Тима
Координатор Тима
Чланови Тима
Директор школе
ПП служба
Координатор Тима
Чланови Тима
Директор школе
ПП служба

*

Анализа потреба стручних
већа за стручним
усавршавањем

*

Израда Годишњег плана
стручног усавршавања
учитеља, наставника и
стручних сарадника ван
установе за шк.2017/18.год.

*

Чланови Тима

*

Чланови Тима
Наставници

*

Израда личних планова
стручног усавршавања
Рад на заказивању,
организацији и реализацији
семинара

IX-X

Активности

VIII

Носиоци реализације

*

*

Чланови Тима
Наставници

*

*

*

*

Чланови Тима
Наставници

Директор школе
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Евиденција о стручном
усавршавању
Формирање и ажурирање већ
постојеће електронске базе и
папирне документације о СУ

*

*

*

*

*

*

Анализа стручног
усавршавања са аспекта
примене стечених
копетенција и у функцији
побољшања образовних
постигнућа ученика

*

*

*

Стално стручно усавршавање
у функцији вредновања и
самовредновања рада школе

*

*

*

Евалуација планираног
стручног усавршавања у
установи и ван установе у
школској 2017/18.год.

*

Чланови Тима

Чланови Тима

Координатор Тима
Чланови Тима
Директор школе
ПП служба
Координатор Тима
Чланови Тима
Директор школе
ПП служба
Координатор Тима
Чланови Тима
Директор школе
ПП служба

3.7.14. План рада Тима за праћеое и израду прпјеката

Чланови:
-

Сања Станишић, професор верске наставе-руководилац
Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
ДушицаПецељ, професор географије
Ана Крунић, професор српског језика
Марина Личина, професор разредне наставе

Главни задатак новоформираног Тима за израду и праћење пројеката јесте укључивање школе у
пројекте, како на нивоу општине, града и шире.
Циљ деловања овог Тима је побољшање услова за реализацију васпитно-образовног процеса, као и
квалитетније одвијање наставних и ваннаставних активности.
Континуирано, током целе школске године Тим ће пратити различите сајтове, конкурсе и позиве за
укључивање школе у пројекте.
Школа је тренутно укључена у Међународни пројекат Совица са школом из Словеније-очекује се
проширење пројекта на више реализатора, као и у пројекат Министарства просвете, науке и
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технолошког развоја Е-просвета чиме је обезбедила већу доступност информација родитељима
путем Ес-дневника.
Планирано је укључивање у пројекте:
- Еко-школа
- Читалићи
- Еко-радионице (сарадња са Биолошким факултетом Београд)
- Е-просвета
- Покренимо нашу децу (свакодневне физичке активности за ученике до 4. разреда,
- Рециклиај-доминирај ( сакупљање и разврставање рециклажног отпада)
- Брига о творевини- друга страна школе ( пројекат на нивоу школе-уређење школског простора и
довиршта)

Активности

Време реализације

Носиоци реализације

Израда и имплементација
плана и програма Тима за
израду пројеката и праћење
конкурса,
динамика
реализације активности и
евидентирање чланова тима
Обнова и продубљивање
сарадње
са
амбасадом
Швајцарске
Продубљивање сарадње са
амбасадом Јапана
Остваривање сарадње са
следећим
амбасадама:
Велике Британије, Канаде,
Немачке, Аустрије, Данске,
Финске, Грчке, Шпаније,
Италије, Португала, Грчке,
Израела, Аргентине, Белгије
(у
виду
техничкотехнолошке и материјалне
сарадње, Дани европске
културне
баштине,

август / септембар
током године

Тим за екстерно уређење
Чланови тима

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе
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изложбе упознајмо Свет,
упознајмо ЕУ)
Остваривање сарадње са
амбасадом земље чија деца
гостују у нашој школи у
току манифестације ,,Радост
Европе“
еТвининг
пројекти,
покренути
сопствене
и
прикључити
се
већ
покренутим пројектима
Еразмус плус пројекти,
конкурси,
семинари
(ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ПИК
КОДА)
Завод за заштиту природе
Србије,
Србијашуме,
Градско зеленило ,,Београд“,
WWF Србија
Хавер
Србија,
БОШ,
факултети,
институти,
заводи,
фондације,
библиотеке, уметничка и
књижевна удружења
Конкурси
и
пројекти
Министарства
просвете,
Министарства за заштиту
животне средине
Домаће и стране компаније
на
нивоу
техничкотехнолошке сарадње
Остваривање међународне
сарадње
са
основним
школама из ЕУ и ван
територија ЕУ, нпр. Јапан
Евалуација
остварених
пројеката,
конкурса
и
постигнутих циљева

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе,
наставници, ПП служба

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, директор школе

током године

Тим, Директор школе и ПП
служба
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3.8. Струшни сарадници
3.8.1. План рада педагпга щкпле

Годишњи план рада школског педагога сачињен је у складу са Правилником о програму свих
облика рада стучних сарадника у основној школи, као и конкретним потребама школе. Стални и
периодични послови и задаци груписани су кроз следећа подручја рада:
ОБЛАСТИ РАДА

НЕДЕЉНИ
БРОЈ САТИ

1. Планирање и програмирање образовно - васпитног рада, односно
васпитно-образовног рада
2. Праћење и вредновање образовно - васпитног рада, односно васпитно образовног рада

3

3. Рад са наставницима

4

4. Рад са децом, односно ученицима

8

5. Рад са родитељима, односно старатељима

2

6. Радса директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета, односно ученика
7. Раду стручним органима и тимовима
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање,

2

10. Припрема за рад

10

УКУПНО САТИ НЕДЕЉНО

5

2
2
2

40
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VI-VIII

IV-V

II-III

IX-X

Активности

XI-I

Време реализације
Носиоци реализације

1.Планирање и
програмирањеобразовно – васпитног
рада
Учествовање у изради годишњег плана
рада установе и његових појединих делова
(програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, у областима
унапређења рада педагошко-психолошког
образовања наставникa,инклузивног
образовања, рада стручних сарадника,
сарадње са породицом, сарадње са
друштвеном средином, превентивних
програма)

Педагог

Припремање годишњег
планова рада педагога

Педагог

и месечних

Директор
Руководиоци
стручних
већа, школских тимова
Наставници

Спровођење анализа и истраживања у
установи у циљу испитивања потреба
деце,
ученика,
родитеља,
локалне
заједнице
Пружање
помоћи
наставницима
у
развијању програма,
планирању и
документовању васпитно – образовног
рада
Учествовање у изради планова за ученике
којима је потребна додатна подршка
(индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2)
Израда палнова појачаног васпитног рада

ППС,
родитељи,
наставници, ученици

Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама

Педагог
Директор
Представници
институција

ППС, наставници

Педагог, СТИО, Тим за
додтну подршку,
одељенске старешине,
предметни наствници,
родитељи, др. Стручни
срадници
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Пружање помоћи наставницима у изради
месечних и годишњих планова, планова
допунског, додатног рада, секција, плана
радаодељењског старешине

Педагог
Одељенске старешине
Руководиоци секција

Учешће
у избору и
одељењских старешинстава

ППС

предлозима

Директор

Формирање одељења, распоређивање
новооуписаних ученика и ученика који су
упућени да понове разред.

ППС

2.Праћење и вредновање образовно –
васпитног,
односно
васпитно
–
образовног рада
Систематско праћење и вредновање
васпитно – образовног процеса, развоја и
напредовања ученика
Праћење
реализације
васпитно
образовногг
рада (праћење метода,
облика, средстава рада, анализа припрема
и посећених часова, прилагођеност
узрасним
и
индивидуалним
могућностима,
корелација
садржаја
програма у оквиру једног или више
предмета
Рад на развијању и примени инструмената
за
вредновање
и
самовредновање
различитих области и активности рада
установе
Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације
и
индивидуалног
образовног плана

ППС

Иницирање
и
учествовање
у
истраживањима васпитнo - образовне
праксе
које
реализује
установа,
научноистраживачка институција или
стручно друштво у циљу унапређивања
васпитно - образовног рада
Учешће у изради полугодишњег и
годишњег извештаја о раду установе

Педагог
Психолог
Прдставници институција

Директор
Одељенске старешине

Одељенске старешине
Предметни наставници

ППС
Директор
Одељенске старешине
Предметни наставници

Педагог
Тим за самовредновање

Педагог
Психолог
СТИО

Педагог
Директор
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Учествовање у праћењу реализације
остварености
општих
и
посебних
стандарда, постигнућа ученика

Педагог
Одељенска већа

Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово
побољшање
Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис у средње
школе
Учествовање у усклађивању програмских
захтева
са
индивидуалним
карактеристикама ученика

Педагог
Психолог
Одељенска већа
Наствничко веће
Педагог
Психолог
Одељенска већа
Наствничко веће
Педагог
Психолог
Наствници
Одељенске старешине

Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха

Педагог
Психолог
Наствници
Одељенске старешине

Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика.

ППС
Одељенска већа
Наствничко веће

Праћење остваривања циљева и задатака
планираних ШРП и Школским програмом
и анализа резултата самовредновања

Чланови Тимова

3.Рад са наставницима

ППС
Наствници

Пружање
помоћи
наставницима
у
усклађивању програмских захтева са
специфичностима
контекста
(индивидуалним карактеристикама деце,
породичног окружења, установе и шире
средине)
Пружање стручне помоћи наставницима
на унапређивању квалитета васпитно –
образовног
рада,
односно
наставе
увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и облика
рада
Менторски
рад
са
наставницима

ППС
Наствници
Директор
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приправницима
наставницима

и

новодошлим

Пружање
помоћи
наставницима
у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда

Педагог
Наставници

Рад на
процесу подизања квалитета
нивоа ученичких знања и умења

ППС
Наствници

Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника

Педагог
Директор
Наствници

Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода,
техника
и
инструмената
оцењивања ученика
Пружање
помоћи
наставницима
у
осмишљавању рада са децом, односно
ученицима којима је потребна додатна
подршка (даровитим ученицима и
ученицима са тешкоћама у развоју)
Оснаживање наставника за рад са децом,
односно
ученицима
из
осетљивих
друштвених група

Педагог
Директор
Наствници
ППС
Наствници

ППС
Наствници

ППС
Директор
Наствници

Оснаживање наставника за тимски рад
кроз њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију
активности стручних већа, тимова и
комисија
Пружање
помоћи
наставницима
у
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења

ППС
Директор
Наствници

Пружање
помоћи
наставницима
у
реализацији огледних и угледних часова,
размена искустава и промовисање
примера добре праксе, излагања на

Педагог
Директор
Наствници

ППС
Наствници
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састанцима већа, актива

Пружањепомоћинаставницима
у
израдиплановаредовне
наставе,
допунског,
додатнограда,
планарадаодељењскогстарешине и секција
Пружање
помоћи
одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја часа одељењске заједнице

ППС
Директор
Наствници

Пружање помоћи наставницима
у
остваривању свих облика сарадње са
породицом

ППС
Директор
Наствници

Пружање помоћи наставницимау примени
различитих
техника
и
поступака
самоевалуације

ППС
Директор
Наствници

Упознавање одељенских старешина и
одељенских већа са карактеристикама
нових ученика
4.Рад саученицима
Тестирање ученика приликом уписа у
школу и формирање одељења 1. разреда
Преструктурисање одељења
Праћење дечјег развоја и напредовања

ППС
Директор
Наствници
ППС
Одељенске старешине
Директор

Саветодавни рад са новим ученицима,
ученицима који су поновили разред

ППС
Одељенске старешине

Стварање
оптималних
услова
за
индивидуални развој дететаи пружање
помоћи и подршке

ППС
Одељенске старешине

Пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичког парламента и других
ученичких организација

Педагог
Руководиоци
организација

ППС
Директор
Наствници

Педагог
Психолог
Одељенске старешине
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Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању

ППС
Одељенске старешине

Рад на професионалној оријентацији и
информисању ученика

ППС
Одељенске старешине 7.и
8. разреда

Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности

ППС
Одељенске старешине
Предметни наставници

Промовисање, предлагање мера, учешће у
активностима у циљу смањивања насиља,
а повећања толеранције и конструктивног
решавања конфликата
Учествовање у изради педагошког
профила за ученике којима је потребна
додатна подршка,
израда индивидуалног образовног плана
Анализирање предлога и сугестија
ученика за унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији

Тим за заштиту ученика
од насиља, злостављања и
занемаривања

Учествовање у појачаном васпитном раду
са ученицима који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржавају
одлука директора и органа школе,
неоправдано изостају са наставе, односно
који својим понашањем угрожавају друге
у остваривању њихових права, имају
проблем
адаптације
и
недостатак
самоконтроле..
5. Рад са родитељима
Организовање и учествовање на општим и
групним родитељским састанцима у вези
сa
организацијом
и
остваривањем
васпитно-образовног рада (анализа успеха
и владања, професионално информисање,
упознавање са процедуром уписа у
средњу школу)
Припрема и реализација родитељских
састанака,
трибина,
радионица
са
стручним темама

ППС
Директор
Одељенске старешине
Тимови

СТИО
Тим за додатну подршку
Одељенске старешине
Педагог
Директор
Ученичке организације

Педагог
Директор
Одељенске старешине

ППС
Одељенске старешине
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Укључивање родитеља, старатеља у
поједине облике рада установе (васпитно
– образовни рад, односно настава, секције,
предавања, пројекти...) и партиципација у
свим сегментима рада установе
Пружање
подршке
родитељима,
старатељима у раду са децом, односно
ученицима
са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у
развоју, професионалној оријентацији
Упознавање родитеља, старатеља са
важећим
законима,
конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно
ученика од занемаривања и злостављања и
другим документима од значаја за
правилан развој деце, односно ученика у
циљу представљања корака и начина
поступања установе
Пружање подршке и помоћи родитељима
у осмишљавању слободног времена деце,
односно ученика

ППС
Одељенске старешине
Родитељи

Рад са родитељима, односно старатељима
у циљу прикупљања података о деци

ППС
Одељенске старешине
Родитељи
Педагог
Директор
Тим за самовредновање

6.Рад са директором, стручним
сарадницима, педагошким асистентом
и пратиоцем детета односно ученика
Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању постојеће
васпитно
образовне
праксе
и
специфичних
проблема
и
потреба
установе
и
предлагање
мера
за
унапређење
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на заједничком планирању
активности,
израда
стратешких
докумената установе, анализа извештаја о
раду школе

ППС
Одељенске старешине
Родитељи
Педагог
Одељенске старешине

ППС
Одељенске старешине
Родитељи

ППС
Директор
Стручни тимови
Педагог
Психолог
Директор
Секретар
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Сарадња са директором на формирању
одељења и расподели одељењских
старешинстава

Педагог
Психолог
Директор

Тимски
рад
на
проналажењу
најефикаснијих начина унапређивања
вођења педагошке документације

ППС
Директор
Наствници

Сарадња са директором на планирању
активности у циљу јачања наставничких и
личних компетенција

ППС
Директор
Наствници

Сарадња са педагошким асистентима и
пратиоцима детета, односно ученика на
координацији активности у пружању
подршке деци - ученицима за које се
доноси индивидуални образовни план
Сарадња са директором и психологом по
питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на
оцену из предмета и владања

ППС
Педагошки, персонални
асистент

7. Рад у стручним органима и тимовима

Педагог

Учествовање у раду наставничког већа,
стручних и раз. већа, педагошког
колегијума, актива и тимова (давањем
саопштења, информисањем о резултатима
обављених
анализа,
прегледа,
истраживања и других активности од
значаја за образовно-васпитни рад и
јачање васпитачких односно наставничких
компетенција, подношење извештаја)

Психолог

Предлагање мера за унапређивање рада
стручних органа установе

8.Сарадња са надлежним установама,
организацијама,
удружењима
и
јединицом локалне самоуправе

ППС
Директор
Наставници
Одељенске старешине

ПК, НВ, ОВ
Школски тимови

ППС
Директор
Руководиоци стручних
органа и тимова
Педагог
Психолог
Спољни сарадници

Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и
другим установама
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Учествовање у истраживањима научних,
просветних и других установа
Активно учествовање у раду стручних
друштава, органа и организација
9.Вођење документације, припрема за
рад и стручно усавршавње

Педагог
Психолог
Спољни сарадници
Педагог
Психолог
Представници друштава и
организација
Педагог

Вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу,
вођење записника, писање извештаја
Израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе,
припреме за предавања и радионице
Припрема
за
послове
предвиђене
годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога
Прикупљање података о деци, односно
ученицима и чување материјала који
садржи личне податке о деци односно
ученицима у складу са етичким кодексом
педагога
Прaћење стручне
литературе и
периодике, праћење информација од
значаја за образовање и васпитање,
похађање
акредитованих
семинара,
учешће на састанцима актива стручних
сарадника, конференцијама, трибинама,
размена искустава и сарадња са другим
педагозима и стручним сарадницима у
образовању

Педагог
Наставници
Одељенске старешине
Педагог
Педагог

ППС
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3.8.2.План рада психплпга

VI-VIII

IV-V

II-III

IX-X

Активности

XI-I

Време реализације
Носиоци реализације

1. ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.1. Учествовање у припреми
концепције Годишњег плана рада
школе и Извештаја о раду школе
1.2.Учествовање
у
припреми
индивидуалног образовног плана
за ученике

Састанци стручних већа и
стручних органа школе
Индивидуални рад на
програмима

1.3.Учествовање у планирању
реализације посебних програма
одобрених
од
надлежног
министарства
1.4.Припремање
годишњег
извештаја и програма рада и
месечних извештаја и планова рада
психолога
1.5.Припремање плана сопственог
стручног
усавршавања
и
професионалног развоја

Састанци са директором

1.6.Припремање плана
психолога часовима

посете

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
РАДА ШКОЛЕ
2.1. Учествовање у праћењу и
вредновању образовно-васпитног
рада школе и предлагање мера за
побољшање ефикасности,
економичности и успешности
школе у задовољавању образовних
и развојних потреба ученика

Састанци Тима за ИО

Индивидуални рад

Индивидуални рад

Индивидуални рад

Састанци стручних већа,
актива, школских тимова
Индивидуални разговори
са наставницима
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2.2.Учествовање у континуираном
праћењу
и
вредновању
остварености општих и посебних
стандарда постигнућа
2.3.Учествовање у праћењу и
вредновању огледа који се
спроводе у школи
2.4.Учествовање у праћењу и
вредновању
примене
нових
метода и облика рада у појединим
предметима

Квалитативне анализе
постигнућа
Информисање о
резултатима анализа
Припрема препорука за
унапређење постигнућа
Присуствовање огледним
часовима
Израда извештаја о
посећеним часовима
Присуствовање часовима
Израда извештаја о
посећеним часовима

2.5.Праћење и вредновање примене
мера индивидуализације и ИОП-а

Информисање о
резултатима ученика
Припрема препорука за
унапређење постигнућа

2.6.Праћење
анализе
успеха
ученика
и
дисциплине
на
класификационим периодима, као
и предлагање мера за њихово
побољшање

Информисање о
резултатима ученика
Припрема препорука за
унапређење постигнућа

2.7.Праћење успеха ученика у
ваннаставним
активностима,
такмичењима,
завршним
и
пријемним испитима за упис у
средње школе

Информисање о
резултатима ученика
Анализа резултата

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
3.1. Пружање подршке јачању
наставничких компетенција
(области комуникације и сарадње,
конструктивног решавања сукоба и
проблема, подршке развоју
личности ученика, поучавања и
учења)
3.2.Пружање подршке
наставницима у планирању и
реализацији непосредног
образовно-васпитног рада са
ученицима (области
прилагођавања рада образовноваспитним потребама ученика,
избора и примене различитих

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

Индивидуални и групни
састанци са наставницима
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техника учења, ефикасног
управљања процесом учења,
избора поступака вредновања
ученичких постигнућа, стварања
подстицајне атмосфере на часу,
развијања конструктивне
комуникације и демократских
односа у одељењу)
3.3.Упознавање наставника са
психолошким принципима
успешног процеса учења, групне
динамике, социјалне интеракције,
природом мотивације за учење,
методама за подстицање
различитих врста интелигенције,
стиловима и облицима учења,
стратегијама учења и мотивисања
за учење
3.4.Саветовање наставника у
индивидуализацији наставе на
основу психолошке процене
индивидуалних карактеристика
ученика и остварености
образовних постигнућа
3.5. Пружање подршке
наставницима за рад са децом којој
је потребна додатна образовна
подршка

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

Састанци Тима за ИО

3.6.Оснаживање наставника за рад
са ученицима изузетних
способности

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

3.7.Оснаживање наставника за рад
са ученицима из осетљивих
друштвених група

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

3.8.Пружање подршке
наставницима у раду са ученицима
код којих је утврђен психолошки
узрок неуспеха у достизању
захтева образовних стандарда као
и појава неадаптивних облика
понашања и предлагање мера за
њихово превазилажење
3.9.Оснаживање наставника да
препознају способности,
интересовања и склоности ученика
које су у функцији развоја
професионалне каријере ученика

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

Индивидуални и групни
састанци са наставницима
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3.10.Пружање подршке
наставницима у формирању и
вођењу ученичког колектива,
указивање на психолошке узроке
поремећаја интерперсоналних
односа у одељењским заједницама
и предлагање мера за њихово
превазилажење
3.11.Пружање подршке
наставницима у раду са
родитељима, односно старатељима

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

3.12.Саветодавни рад са
наставницима давањем повратне
информације о посећеном часу, као
и предлагањем мера за унапређење
праћеног сегмента образовноваспитног процеса
3.13.Оснаживање наставника за
тимски рад

Присуствовање часовима
Писање извештаја о
посећеним часовима

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
4.1. Провера спремности за полазак
у школу деце старости од шест до
шест и по година

Индивидуални рад са
децом

4.2.Структуирање одељења првог и
петог разреда.

Индивидуални рад

4.3.Испитивање општих и
посебних способности, особина
личности, мотивације за школско
учење, професионалних
опредељења, вредносних
оријентација и ставова, групне
динамике одељења и статуса
појединца у групи, психолошких
чинилаца успеха и напредовања
ученика и одељења, применом
стандардизованих психолошких
мерних инструмента и процедура,
као и других инструмената
процене ради добијања
релевантних података за
реализацију непосредног рада са
ученицима и других послова у
раду са наставницима,

Индивидуални и групни
рад са ученицима

Индивидуални и групни
састанци са наставницима

Индивидуални и групни
састанци са наставницима
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родитељима, институцијама

4.4.Саветодавно-инструктивни рад
са ученицима који имају тешкоће у
учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме
прилагођавања, проблеме
понашања
4.5.Пружање подршке ученицима
који се школују по
индивидуализираној настави и
индивидуалном образовном плану

Индивидуални рад са
ученицима

4.6.Пружање подршке ученицима
из осетљивих друштвених група

Индивидуални рад са
ученицима

4.7.Идентификовање ученика са
изузетним способностима и
пружање подршке таквим
ученицима за њихов даљи развој;
учествовање у процени могућности
за убрзано школовање ученика са
изузетним способностима
4.8. Рад са ученицима на
унапређењу кључних
компетенција, ставова и вредности
потребних за живот у савременом
друштву
4.9.Подршка развоју
професионалне каријере ученика

Индивидуални рад са
ученицима

4.10.Пружање психолошке помоћи
ученику, групи, одељењу у
акцидентним кризама

Индивидуални и групни
рад са ученицима

4.11.Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученике који
врше повреду правила понашања у
школи

Индивидуални рад са
ученицима

4.12.Организовање и реализовање
предавања, трибина и других
активности за ученике из области
менталног здравља, педагошке,
развојне и социјалне психологије

Индивидуални и групни
рад са ученицима

Индивидуални рад са
ученицима

Индивидуални и групни
рад са ученицима

Индивидуални и групни
рад са ученицима
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5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,
ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
5.1. Прикупљање података од
родитеља, односно старатеља који
су од значаја за упознавање
ученика и праћење његовог развоја
5.2.Саветодавни рад са
родитељима, односно
старатељима ученика који
имају различите тешкоће у
развоју, учењу и понашању
5.3.Подршка јачању
родитељских васпитних
компетенција, нарочито
информисањем о психолошким
карактеристикама њихове деце
5.4.Саветодавни рад и
усмеравање родитеља, односно
старатеља чија деца врше
повреду правила понашања у
школи и којима је одређен
појачани васпитни рад
5.5.Сарадња са родитељима,
односно старатељима на
пружању подршке ученицима
који се школују по
индивидуалном образовном
плану
5.6.Оснаживање родитеља,
односно старатеља да
препознају карактеристике
своје деце које указују на
њихове изузетне способности и
сарадња на пружању подршке у
проналажењу различитих
могућности подстицања и
усмеравања њиховог општег и
професионалног развоја
5.7.Учествовање у реализацији
програма сарадње школе са
родитељима, односно старатељима
ученика (општи и одељењски
родитељски састанци и друго)
5.8.Сарадња са Саветом
родитеља

Индивидуалне
консултације

Индивидуални рад са
родитељима

Индивидуалне
консултације
Групни рад са родитељима
Индивидуални рад са
родитељима

Индивидуални рад са
родитељима

Индивидуални рад са
родитељима

Групни рад са родитељима

Информисање родитеља
Давање предлога по
питањима која се
разматрају
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5.9.Пружање психолошке
помоћи родитељима, односно
старатељима чија су деца у
акцидентној кризи

Индивидуални рад са
родитељима

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ,
ДРУГИМ СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
6.1. Сарадња са директором и
другим стручним сарадницима
на пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности,
економичности и
флексибилности образовноваспитног рада школе
6.2.Сарадња са директором и
другим стручним сарадницима
на припреми школских
докумената, извештаја и
анализа
6.3.Сарадња са директором и
другим стручним сарадницима
у организовању трибина,
предавања, радионица за
ученике, запослене, родитеље
6.4.Сарадња са директором и
другим стручним сарадницима
по питању приговора и жалби
ученика и његових родитеља,
односно старатеља на оцену из
предмета и владања
6.5.Редовна размена,
планирање и усаглашавање
заједничких послова са другим
стручним сарадницима у
школи
6.6.Сарадња са педагошким
асистентима и пратиоцима
ученика на координацији
активности у пружању
подршке ученицима који се
школују по индивидуалном
образовном плану
7. РАД У СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА, ТИМОВИМА
И ПЕДАГОШКОМ
КОЛЕГИЈУМУ ШКОЛЕ
7.1. Учествовање у раду
Наставничког већа

Састанци са директором и
педагогом

Састанци са директором и
педагогом

Састанци са директором и
педагогом

Састанци са директором и
педагогом

Састанци са педагогом

Састанци са персоналним и
педагошким асистентима

Давање саопштења,
информисање о
резултатима обављених
анализа, прегледа,
истраживања и других
активности од значаја за
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образовно-васпитни рад и
јачање наставничких
компетенција
7.2.Учествовање у раду
школских тимова који се
образују ради остваривања
одређеног задатка програма
или пројекта
7.3.Учествовање у раду Тима за
борбу против насиља и Тима за
инклузивно обазовање

Састанци Тимова

8. САРАДЊА СА
СТРУЧНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И
ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
8.1. Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним и
другим институцијама
значајним за остваривање
циљева образовно-васпитног
рада и добробити ученика
8.2.Сарадња са локалном
заједницом и широм
друштвеном средином за
остваривање циљева
образовно-васпитног рада и
добробити ученика
9. ВОЂЕЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
9.1. Вођење евиденције о
сопственом раду
9.2.Вођење евиденције о
извршеним анализама,
истраживањима, психолошким
тестирањима и друго

Састанци са
представницима
институција

9.3.Припрема за све послове
предвиђене годишњим
програмом и оперативним
плановима рада психолога

- Помоћу постојеће
документације,
приручника, литературе,
интернета

9.4.Прикупљање и на
одговарајући начин чување и
заштита материјала који
садржи личне податке о

- Примена разних
инструмената и вођење
досијеа о индивидуалном
раду са ученицима

Састанци стручних Тимова

Организовање посета,
предавања, размена
података и материјала

- Вођење дневника рада
психолога и досијеа о
индивидуалном раду са
ученицима
- Разне евиденције, табеле,
описи, инструменти
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ученицима

9.5.Стручно усавршавање

- Праћење стручне
литературе и периодике
- Учествовање у
активностима струковног
удружења
- Похађање акредитованих
семинара
- Размена искуства и
сарадња са другим
психолозима у образовању

3.8.3. План рада библиотекара школе
Библиотекари : Марина Станковић, Ана Крунић

План рада библиотекара школе одвија се кроз следеће облике рада:
-

планирање и програмирање рада

-

васпитно-образовна делатност

-

сарадња са наставницима и стручним сарадницима

-

библиотекарско-информациона делатност

-

културна и јавна делатност

-

стручно усавршавање

-

непосредан рад са ученицима

ЦИЉ:
Школски библиотекар својим ангажовањем доприноси остваривању и унапређивању васпитнообразовног рада у основној школи реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и
програмима.
Школски библиотекар подстиче промовисање читања кроз представљање књига прилагођених
одређеном узрасту ученика и самосталност ученика у учењу и истраживачком раду.
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ЗАДАЦИ:
- развијање и неговање навике читања и коришћења фондова библиотеке код ученика, наставника и
родитеља,
- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,
- развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација,
- подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем литературе,
- мотивисање за учење и подстицање на оспособљавање за самостално учење и образовање током целог
живота,
- учешће у реализацији програма васпитно-образовног рада школе,
- пружање помоћи надареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно
ученицима који имају одређене тешкоће у учењу и раду,
- стварање услова за што једноставнији и непосреднији приступ библиотечком фонду и расположивим
изворима информација и развијања индивидуалне и стваралачке способности и креативности код
ученика,
- набавка књига, часописа и друге литературе, њихова обрада, инвентар, класификација, сигнирање и
каталогизација,
- вођење прописне евиденције и документације о раду школске библиотеке,
- заштита и чување библиотечке грађе и њена периодична ревизија,
- привикавање ученика на културно понашање у библиотеци и развијање правилног односа према
књизи,
- рад са члановима библиотечке секције,
- припремање литературе и помоћ при изради читалачких дневника ученика за такмичење "Читалачка
значка",
- припремање ученика за књижевне сусрете који ће се одржавати у библиотеци или бан ње,
- посета октобарском сајму књига са старијим члановима библиотекарске секције и новогодишњем
сајму са млађим ученицима,
- сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног
рада,
- повремено спровођење анкета међу ученицима о раду библиотеке и њиховим интересовањима везаним
за књигу и читање,
- стално стручно усавршавање библиотекара ради унапређења рада школске библиотеке.

164

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"

Сређивање ђачке
картотеке и сакупљање
књига од ученика.

VI-VIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације
Носиоци реализације

*

библиотекар

*

библиотекар

*

библиотекар

*

библиотекар

*

библиотекар

Пружање помоћи
ученицима при избору
литературе.

*

библиотекар

Договор са члановима
Актива око набавке
нових књига и стручне
литературе.

*

библиотекар и чланови
Актива, наставници

*

библиотекар, чланови
општинског Актива
библиотекара

Формирање библиотечке
секције.
Рад на стручним
пословима-обрада и
инвентарисање нових
књига.
Индивидуални рад са
ученицима.
Акција промовисања
читања у млађим
разредима и
представљање нових
књига.

Сарадња са општинским
Активом библиотекара.
Рад на стручним
пословима.

библиотекар
*

Индивидуални рад са
ученицима.

библиотекар
*
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Оснивање радионице
креативног писања.

библиотекар
*

Увођење првака у
школску библиотеку,
упознавање са начином
рада и правилима
понашања.

библиотекар
*

Часови читања у млађим
разредима.
библиотекар, учитељ
Посета Сајму књига са
члановима секције.

*
библиотекар, ученици

Почетна активност
везана за Читалачку
значку.

*
библиотекар,
ученици,наставници

*
Оспособљавање ученика
за самостално коришћење
фонда библиотеке.

библиотекар
*

Састанак Актива
библиотекара Вождовца.
Организовање
књижевног сусрета

библиотекар, чланови
Актива

*

библиотекар
*

Часови читања и
представљања нових
књига у млађим
разредима.

*

Колективни упис првака
у матичну библиотеку.

*

Обрада књига,
статистика, стручни
послови.

*

библиотекар

библиотекар,
општински библиотекар
библиотекар
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Читалачка значкаконсултације са
ученицима.
Радионица креативног
писања.
Организовање
књижевног сусрета.
Часови читања и
представљања нових
књига.
Продајна изложба књига
неке од издавачких кућа.

библиотекар
*
библиотекар
*
библиотекар
*
библиотекар
*
библиотекар
*

Стручни послови у
библиотеци.

библиотекар
*

Радионица креативног
писања.

библиотекар
*

Посета Божићном сајму
књига.

библиотекар
*

Израда полугодишњег
извештаја о раду
библиотеке.

библиотекар
*

Куповина нових књига.
Сакупљање књига од
ученика пред распуст.

*

Часови читања и
представљање нових
књига.

*

библиотекар, шеф
рачуноводства
библиотекар
библиотекар
*

Састанак општинског
Актива библиотекара.
*

библиотекар, чланови
Актива

Почетак рада на пројекту
„Доситејево перо“.
библиотекар,
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Стручни послови у
библиотеци.
Индивидуални рад са
ученицима.

*

Радионица креативног
писања.

*

Часови читања и
представљања нових
књига.
Редован састанак
општинског Актива
библиотекара.
Школско такмичење
рецитатора.

Пријатељи деце
Вождовца

*

библиотекар
библиотекар
библиотекар
*
библиотекар
*
библиотекар, чланови
Актива

*

Стручни послови у
библиотеци.

*

Радионица креативног
писања.

*

библиотекар, наставници
Српског језика
библоитекар
библиотекар

Индивидуални рад са
ученицима.
Часови читања и
представљања нових
књига.
Школско такмичење
Читалачка значка и
избор најбољих дневника.

*

библиотекар

*

библиотекар

*

библиотекар, чланови
комисије

*

библиотекар

Стручни послови у
библиотеци.
Књижевни сусрет у
библиотеци.
Радионица креативног
писања.
Продајна изложба књига
неке од издавачких кућа

библиотекар, писац

*

библиотекар
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за децу.

*
библиотекар

Часови читања и
представљања нових
књига.

*
*

Општинско такмичење
Читалачка значка.

библиотекар
*

Припрема за Мајске
песничке сусрете.
Састанак општинског
Актива библиотекара.

библиотекар, чланови
комисије
*
библиотекар, наставници

Посета стручном
семинару.
*

библиотекар, чланови
Актива

*

библиотекар,
организатор семинара

Радионица креативног
писања.
Индивидуални рад са
ученицима, стручни
послови.
Стручни послови у
библиотеци,
индивидуални рад са
ученицима.

библиотекар
*
библиотекар
*
библиотекар

Радионица креативног
писања.
Часови читања и
представљања нових
књига.

*
библиотекар
*

Мајски песнички сусрети,
општински ниво.

библиотекар
*

Састанак општинског
Актива.
*

библиотекар, чланови
комисије

Набавка књига за
награђивање ученика.
*
Индивидуални рад са

библиотекар, чланови
Актива
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ученицима.
библиотекар, директор,
рачуноводство
библиотекар

*
Сакупљање књига од
ученика пред распуст.
*
Стручни послови,
статистика о коришћењу
фонда библиотеке.
Састанак општинског
Актива библиотекара.
Израда годишњег плана
рада библиотеке и
годишњи извештај о
раду.
Припрема за почетак
нове школске године.
Сређивање библиотечког
фонда, израда чланских
карата за нове прваке и
остале новоуписане
ученике.

библиотекар
*
библиотекар
*

*
библиотекар, чланови
Актива
библиотекар
*

*
библиотекар
*
библиотекар
*
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4. ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА
4.1. Прпграми културне и јавне делатнпсти

Култуне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и
завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника,
приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења, смотре, посете установама културе, заједничке
активности школе и јединице локалне самоуправе, као и друге активности које доприносе проширењу
утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе. Културне активности школе
остварује се на основу програма културних активности.
АКТИВНОСТ
Свечани пријем ђака, првака у школу
Приредба поводом Нове године
Прослава школске славе Светог Саве

Прослава Дана школе
Обележавање Дана пролећа
Ускршњи вашар
Свечаност
поводом
завршетка
школовања у основној школи – за
ученике осмог разреда
Приредба поводом завршетка разредне
наставе за ученике четвртог разреда
Обележавање свих државних празника
према
календару
образовно
–
васпитног рада
Обележавање значајних годишњица и
датума
Биоскопи и позоришне представе
Изложбе ликовних радова
Концерти
Школска, општинска и републичка

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар

НОСИЛАЦ

учитељи првог и
другог разреда
децембар
одељенске старешине,
Ученички парламент
27. јануар
наставници музичке
културе, наставници
српског
језика,
учитељи
22.фебруар
Тим за организацију
прославе Дана школе
март
учитељи
април
одељенске старешине,
вероучитељ
јун
одељенске старешине,
Ученички парламент,
Савет родитеља
јун
учитељи
четвртог
разреда
током године
директор, наставник
историје, наставник
ликовне културе
током године
предметни
наставници,
одељенске старешине
током године
одељенске старешине
током године
наставница ликовне
културе
према плану хора
наставница музичке
културе
према
плану директор, предметни
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такмичења

одржавања
такмичења

наставници, учитељи

4.2. Припремна настава

Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од четвртог до
осмог разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа
наставе у току дана по предмету.
4.3. Припремна настава за пплагаое заврщнпг испита

У школи се током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита, најмање два часа
дневно, организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита.
4.4. Дппунска настава

Допунска настава се организује за све ученике школе који имају тешкоћа у учењу или им требају
додатна појашњења. Организовање ове наставе из појединих наставно - образовних области утврђује се
решењем о 40-часовној радној недељи. Број ученика и група за који се организује допунска настава је
променљив. Број часова за поједине ученике такође је променљив. Родитељи ће писменим путем бити
обавештени о термину одржавања допунске наставе, а наставници су у обавези да воде писмену
евиденцију о напредовању ученика. Направиће се план напредовања ученика и допунски часови
реализовати у складу са програмом.
Директор школе може извршити прерасподелу часова ван редовне наставе зависно од потребе у
појединим предметима и одељењима, у оквиру 24 часа од недељног фонда наставника.
На часовима ће се примењивати индивидуализована настава уз већу употребу разноврсних
наставних средстава.
4.5. Дпдатни васпитнп – пбразпвни рад

Додатна настава се организује за ученике од четвртог до осмог разреда који показују посебна
интересовања и испољавају изузетне способности за поједине наставне и научне области, односно за
наставни предмет који, на тај начин могу садржајније да савладају (него што је предвиђено редовним
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наставним програмом) и да своје испољене способности брже и адекватније развију. Критеријуме за
организовање додатне наставе утврђују стручни активи, а помоћ пружа школски педагог.
Да би рад у оквиру додатне наставе био успешнији неопходно је: припремити посебан програм за
мотивацију ученика за додатне активности; организовањем заједничких излета, припрема пред
такмичење, стварајући радну атмосферу и развијајући осећај припадности групи утицати на мотивацију
ученика; промоцијом најбољих ученика, адекватним системом награђивања, повезивањем са другим
школама у земљи и иностранству, организовањем такмичења обезбедити постојаност групе и
заинтересованост ученика; коришћењем техника електронског учења континуирано радити са
ученицима, учинити им материјал доступан на сајту школе.
Један ученик може бити обухваћен додатном наставом највише из два предмета. Наставници су
дужни да разраде методику рада на часовима наставе, лабораторијски рад, самостална истраживања,
сарадњу са научним институцијама.
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5. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне – оперативне планове рада за
поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу Правилника о
наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40 – часовне радне недеље за ову
школску годину.
Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог разреда као и
Годишњег плана рада и чине његов саставни део у виду прилога .
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6. ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

У складу са наставним планом и програмом за основно образовање и васпитање за 5. разред
основне школе, ученицима 5. разреда за школску 2017/18. годину понуђене су следеће слободне
наставне активности:
- хор
- цртање, сликање и вајање
- чувари природе.
Ученици 5. разреда се опредељују за једну од активности и похађају је током школске године. У
зависности од изабране активности, часови ће бити реализовани у просторијама школе, али ће се
користити и ресурси локалне заједнице, који ће допринети свеобухватном развоју личности ученика,
усвајању знања и оспособљавању ученика у појединим областима.
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6.1. ХПР

Циљ и задаци
Општи циљ Хорске секције је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке
традиције и културе свога и других народа.
Задаци:
- неговање способности извођења музике (певање/свирање);
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике;
- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и
стварање музике);
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;
- припремање програма за културну и јавну делатност школе;
- упознавање занимања музичке струке.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје,
староградске);
- упознају основне појмове из музичке писмености;
- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору;
- развијају стваралачке способности.
Годишњи програм
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Редни
бр.
наставне
теме

I

Број часова

Број
часова
по теми

за
обраду
новог
градива

за
утврђивање
градива

23

19

4

IX - VI

Основе музичке
писмености

3

2

1

IX - VI

Слушање музике

4

3

1

TEME

Извођење музике
певањем и свирањем
песама

за друге
типове
часова
(вежбе)

ВРЕМЕНСКА
АРТИКУЛАЦИЈА

II

III

IX - VI
IV
Посете концертима и
праћење уметничких
музичких дешавања

6

Укупно:

36

4

2
IX- VI

29

7
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6.2 Цртаое, сликаое, вајаое

РБ

1.

2.

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
И САСРЖАЈИ

ЦРТАЊЕ
-Јесен у мом граду
-Ритам линија
-Орнамент

ЦРТАЊЕ И
СЛИКАЊЕ
-Визуелно
споразумевање
-Амблем,
грб,
хералдика
-Акционо сликање
-Комплементарне
боје
-Слојевито
сликање
-Свет маште
-Сликање
снова,
бајки
-Сликање
честитки за Нову

БРОЈ ЧАСОВА
укупно

4 часа

26
часова

обрада

2 часа

18
часова

oстали
типови
часа

2 часа

8
часова

НАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

-Teоријско
и
практично
усвајање
ликовних техника

-Разумевање сисла
показаних
ликовних техника
-Практично
извођење
ликовних техника
на различитим
форматима и
подлогама
-Самостално и
креативно
стварање
уметничког дела
(слика, цртеж) на
здату тему

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
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годину
-Портрет
-Сликање Светог
Саве
-Цртање и сликање
по моделу
-Кроки цртеж
-Осликавање
ускршњих јаја

3.

ВАЈАЊЕ
-Обликовање
употребних
предмета
-Накит

УКУПНО

6
часова

4 часа

2
часова

36
часова

24
часова

12
часова

-Посматрање
оствареног дела у
односу на његов
смештај у протору
(амбијентална
уметност)
-Размена
искустава и
стеченог знања са
наставником кроз
практичну
примену тог
знања
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6.3. План рада – шувари прирпде

План и програм слободних актвиности чувари природе реализоваће се кроз пројекат Еко-радионице(екоклуб) у сарадњи са координаторима НВО Алтернактива и студентима Биолошког факултета.
Циљ: Промоција науке и ширење еколошке свести међу најмлађима.
Програм активности:
- Рециклажа
- Угрожена станишта и врсте
- Климатске промене
- Најчудније врсте природе
- Воде
- Обновљиви извори Енергије
- Одрживи градови
- Загађење

Завршни део: након реализације радионица студенти и ученици ће на завршном догађају
представити обрађене теме родитељима, наставницима и ученицима, као и пројекте на којима су
ученици радили.
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6.4. Обавезне физичке активности за ученике 5. разреда

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и
здравственог васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или према
посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 1,5
час недељно.
Начин организације рада обавезних физичких активности ученика:
-

Редован час од 45 минута у току недеље
Фонд од половине школског часа на недељном нивоу, реализоваће се кумулативно сваке
друге недеље кроз активности доле наведене, остварујући програмске садржаје предвиђене
наставним планом и програмом за 5. разред основне школе
Програмски садржаји обавезних физичких активности

Обавезни програмски садржаји ових активности су:
– Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;
– Мали фудбал:
1. Вођење и контрола лопте,
2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,
3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање),
4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање),
5. Вежбе са два и три играча,
6. Игра са применом основних правила за мали фудбал.

Препоручени програмски садржаји ових активности:
– Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима:
1. Атлетике;
2. Гимнастике;
3. Плеса и ритмике;
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4. Других активности предвиђених програмом школских такмичења.
– Мали фудбал:
1. колективна игра у одбрани и нападу,
2. техника игре голмана,
3. игра уз примену правила
– Пливање;
– Скијање;
– Клизање;
– Бадминтон;
– Стони тенис;
– Оријентиринг;
– Друге активности по избору Стручног већа школе.

Реализација
Обавезне физичке активности ученика
 1.Кпндиципне вежбе, саставни деп свакпг часа
 2.Мали фудбал, 18 часпва
 3. Пдбпјка, 36 часпва
Ванчасовне активности
 Секције,2 часа недењно,укупно 36+36 часова=72 часа (одбојка, рукомет, кошарка и мали
фудбал) и унутаршколска такмичења.
 Извођење ученика на ваншколска такмичења у организацији Савеза за школски спорт и
организацију такмичења града Београда као и присуствовање разним спортским
манифестацијама.
 Јесењи и пролећни крос
 Извођење обуке скијања кроз зимске кампове, као што је „Зимска бајка „ на Копаонику.
 Одигравање новогодишње одбојкашке утакмице „ Ученици –наставници“.
 Усвајање правила понашања на часовима у циљу безбедности ученика;одржавања педагошки
квалитетних и хигијенски коректних услова рада; одржавања дисциплине , као предуслова за
успешан рад; развоја припадности колективу; превенције насиља међу ученицима и развијања
узајамног поштовања између ученика и наставника.
 Организивоање спортског дана (један по полугодишту).
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7. ПРОГРАМИ ВАННАСТАНИХ АКТИВНОСТИ
7.1. Секције млађих разреда
7.1.1. Креативни кутак

Руководилац секције: Бојана Блажевић
ВРЕМЕ
РАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ

Цртање школе, детаља из школског живота,
друга, омиљене животиње

септембар, октобар

рук. и чл. секције

Сликање годишњих доба, пејзажа

континуирано

рук. и чл. секције

Израда слика од пресованог лишћа и цвећа

октобар

рук. и чл. секције

Употреба природних материјала (јесењи
плодови) за креативно стварање

новембар

рук. и чл. секције

Израда честитки за различите намене

континуирано

рук. и чл. секције

Моделовање помоћу пластелина, глинамола

фебруар

рук. и чл. секције

Израда луткица, украса за јелку, цвећа,
животиња

континуирано

рук. и чл. секције

Обједињавање покрета и звука, слушање
музике и демонстација доживљеног помоћу
игре и покрета

мај, континуирано

рук. и чл. секције

АКТИВНОСТИ

7.1.2. Рецитатпрскп – драмска секција

Време

Програмски садржај
Формирање секције -аудиција

СЕПТЕМБАР

Доношење плана рада за наредну школску годину
Чиниоци изражајног казивања – артикулација, дикција
Играмо улоге људи око нас – игре казивања

ОКТОБАР

Луткарство – позориште лутака
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Путовање кроз маштање
Обрада једе изабране песме
Паузе у рецитовању, понављање и рефрени
Вежбе акцента
Генерална проба пре наступа за родитеље
НОВЕМБАР

Избор нових текстова
Подела улога
Читачка проба
Избор садржаја и подела задатака за припрему програма поводом
Нове године

ДЕЦЕМБАР

Увежбавање садржаја из програма за Нову годину
Новогодишња приредба

ЈАНУАР

Генерална проба пред школску свечаност
Јавни наступ – прослава Савиндана
Дечји писци су писали за нас а ми ћемо казивати њихове стихове и
глумити

ФЕБРУАР

Слушање снимака, радио драме
Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације
Одабир садржаја за Дан жена
Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана жена

МАРТ

Мамама у част
Сусрет са истакнутим писцем, глумцем
Најбољи читачи – такмичење у изражајном читању
Сценске радње

АПРИЛ

Костими и маске
Вежбе ритма и темпа
Такмичење у беседништву

МАЈ

Рецитујемо по избору
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Рецитујемо по избору – прикупљање садржаја за наступ за крај
школске године
Чајанка, сусрет са члановима осталих секција
Стваралачки рад – писање песама, сценских дела
То смо ми - представљамо се, шта смо све урадили и постигли у овој
школској години

ЈУН

Разматрање извештаја о раду секције

7.1.3. Ликпвна секција

Време

Програмски садржај
Формирање секције

СЕПТЕМБАР

Доношење плана рада за наредну школску годину
Ликовни конкурс – у сусрет Дечјој недељи
Израда флајера – Светски дан ненасиља
Светски дан старих особа - прављење захвалница
Свако дете срећног лица чува једна породица

ОКТОБАР

Јесењи плакат
Здравље на уста улази - Недеља здраве хране
Школски конкурс - Моја учитељица
Београд - мој град

НОВЕМБАР

Изложба радова Београд - мој град
Имам право...Светски дан права детета
Уређење паноа
Општински ликовни конкурс: карикатура "Мали Пјер"

ДЕЦЕМБАР

Новогодишњи поклони
Новогодишње честитке и украси
Уређење учионице и школских паноа
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ЈАНУАР

Прослава Дана Светог Саве - школски конкурс
Краснопис - општински конкурс, Калиграфија
Љубав је...

ФЕБРУАР

Поклони срце на дар
Припрема садржаја за Дан жена
Уређење паноа
Школски ликовни конкурс: Мами на дар

МАРТ

Најлепши мали илустровани буквар - општински конкурс
Кад порастем бићу (проф.ориј.)
Уређење паноа
Поставка изложбе поводом обележавања ускршњих празника –
осликавање дрвених јаја

АПРИЛ

Заштитимо планету - израда заједничког плаката
Модни креатори - недеља моде
Уређење паноа
Крв живот значи - републички конкурс

МАЈ

Недеља здравља уста и зуба - општински конкурс
Змајада – општински конкурс
Стваралачки рад - Светски дан лептира

ЈУН

То смо ми - представљамо се, шта смо све урадили и постигли у овој
школској години
Разматрање извештаја о раду секције
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ПЛАН И ПРПГРАМ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Наставни садржаји

Извршиоци

1. Формирање секције

Руководилац и чланови

2. Акценатске вежбе

секције

3. Вежбе интонације и јачине гласа
4. Вежбе покрета, мимике и гестикулације
5. Избор драмских текстова
6. Рад на драмским текстовима
7. Покрети у глуми, гестикулација мимика, паузе, темпо
8. Одлазак у позориште на одабрану представу
9. Дискусија о представи
10. Избор и анализа садржаја и подела задатака за припрему програма
поводом Нове године
11. Увежбавање одабраних садржаја
12. Увежбавање одабраних садржаја
13. Подела задатака за припрему програма поводом прославе
Дана Светог Саве
14. Увежбавање одабраних садржаја
15. Избор и анализа садржаја за наступ поводом Дана школе
16. Увежбавање садржаја за наступ
17. Наступ за Нову годину
18. Увежбавање садржаја за наступ поводом Светог Саве
19. Генерална проба пред наступ за Светог Саву
20. Наступ за школску славу
21. Сусрет са глумцем или књижевником
187

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
22. Упознавање драмске уметности
23. Музика у драмској уметности
24. Плес и игра у драмској уметности
25. Такмичење чланова секције у глуми
26. Избор новог текста
27. Припрема за нову представу
28. Рад на новом тексту
29. Увежбавање новог текста
30. Генерална проба
31. Извођење представе
32. Сусрет са чнановима других секција
33. Одабир текста поводом пријема првака
34. Рад на тексту
35. Генерална проба за приредбу поводом пријема првака
36. Извештај о раду и предлози за побољшање рада секције
УКУПНО ЧАСОВА

36

Активности наставника:

-

наставник креира и води процес који подстиче и мотивише све ученике да открију и истраже начине
изражавања својих искустава и доживљаја;

-

он је истовремено иницијатор, аниматор и гледалац.

Активности ученика:
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-

кроз игру, сваки ученик активно користи тело и глас као средство изражавања;

-

мисли, учи и комуницира;

-

замишља и визуелизује;

-

изражава и представља своје идеје, мисли и осећа;

-

иницира и интерпретира нове садржаје;

Начин остваривања:

Кроз индивидуални рад, групни рад, кооперативно учење, вршњачко подучавање, самостални рад,
рад у школским приредбама, посетом некој локалној радио станици, учешће у наступима на
школским приредбама, прикупљање података о ученичким успесима, приредбама и такмичењима.
Посете позоришним представама и беседништвима.
7.1.5. Рецитатпрска секција

Садржај рада:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Регистрација чланова секције и информисање ученика о раду секције и планови рада
Припреме за приредбе у октобру
Припреме за Дан старијих (учимо песме за баке и деке)
Приредба за пријем ђака првака у Дечији савез
,,Школа без насиља"- рецитујем, казујем, глумим
Увежбавање садржаја за наступ поводом обележавања Дана школе
Припрема програма за Дан школе
Генерална проба програма пред наступ за Дан школе
Приредба поводом прославе Дана школе
Вежбе интонације и јачине гласа
Паузе у рецитовању, интонација
Занимљивости из живота Душана Радовића
Песме Љубивоја Ршумовића
У сусрет Новој години-избор садржаја
Увежбавање садржаја везаних за прославу Нове године
Припрема програма поводом Дана Светог Саве
Избор и анализа садржаја за програм поводом Дана Светог Саве
Увежбавање садржаја за приредбу
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Вежбе интонације и јачине гласа
Увежбавање садржаја за приредбу
Приредба поводом Дана Светог Саве
Припрема за школско такмичење рецитатора
Одабир песама за чланове секција
Школско такмичење рецитатора
Припрема за општинско такмичење
Припрема за општинско такмичење
Припреме за такмичење
Општинска смотра рецитатора
Значај и коришћење паузе
Занимљивости из живота Добрице Ерића
Песме Добрице Ерића
Песме по жељи ученика
Интонација у рецитовању
Темпо у рецитовању
Анализа извештаја о раду секције
Похвале и награде рецитаторима

7.1.6. Драмскп - рецитатпрска секција

Садржај рада:
1. Формирање секције
2. Доношење плана рада за текућу школску годину,избор комада и рецитација за припрему
3. Слушање - познати глуме,рецитују-слушање снимка
4. Рад на драмском тексту-Проучавање текста
5. Подела улога-читачка проба
6. Избор рецитација и вежбе изражајног рецитовања
7. Вежбе изражајног рецитовања
8. Рад на тексту-груписање лица и ствари на сцени
9. Проба- вежбе ритма и темпа
10. Увежбавање комада,сцена, музика
11. Увежбавање комада,костими
12. Израда и постављање комплетног декора
13. Увежбавање рецитација
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14. Увежбавање рецитација
15. Увежбавање драмског текста и рецитација за приредбу
16. Увежбавање за јавни наступ-приредбу
17. Приредба Нова година
18. Рад на драмском тексту-проучавање текста
19. Подела улога-читачка проба
20. Избор песама и припрема рецитатора за Савиндан
21. Рад на драмском тексту-груписање лица и ствари на сцени
22. Сценске радње
23. Увежбавање комада,сцена музика костими
24. Учешће секције на школској свечаности
25. Избор нових текстова и рецитација
26. Подела улога –читачка проба
27. Читачка проба и вежбе изражајног казивања
28. Увежбавање рецитација за Дан жена
29. Увежбавање драмског текста,груписање лица и ствари на сцени
30. Увежбавање,сценске радње,вежбе ритма и темпа
31. Припема рецитатора за школско такмичење
32. Слушање-познати рецитују
33. Припрема и увежбавање за завршну приредбу четвртака
34. Изражајно казивање одабраних текстова
35. Увежбавање за приредбу четвртака
36. Анализа рада секције
7.1.7. Литерарна секција

Време

Програмски садржај

СЕПТЕМБАР

- формирање секције
- упознавање ученика са циљевима и садржајима рада
- изражајно читање

ОКТОБАР

- књига проширује моје видике
- Београд – мој град
- слободна тема
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- јесен у мом граду

НОВЕМБАР

- приказ књиге по слободном избору
- наша школа
- упознавање са члановима секције
- одрасли и ми

ДЕЦЕМБАР

- надомак Нове године
- новогодишње жеље

ЈАНУАР

- зима као мотив
- на породичном слављу

ФЕБРУАР

- читање радова о другарству
- литерарне игре
- осврт на гледани филм

МАРТ

-

лик мајке у књижевним делима
припремање за Песничка сусретања
самостални радови ученика
опет креће пролеће

АПРИЛ

-

грохотом смо се смејали
читање песама
поезија и младост
литерарне игре

МАЈ

- читање литерарних радова
- избор песама Песничких сусретања
- Квиз

ЈУН

- утисци са ексукрзије
- путовао сам, испричаћу вам
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7.1.8. Плеснп - ритмишка секција

Наставник: Маја Николић
Укупан број часова: 36
Циљ секције:


Развијање музикалности и осећаја за ритам код ученика.



Развијање љубави према музици и плесу.



Развијање креативности код ученика и осећај припадности.

План рада плесно – ритмичке секције:

1. Упознавање ученика са планом рада секције
2. Формирање групе
3. Формирање плесних парова
4. Исправно ходање
5. Ритам-корак по ритму
6. Кретање ногу и тела по ритму
7. Избор песме,смишљање кореографије савременог плеса
8. Кореографија- формирање целине плеса
9. Увежбавање кореографије савременог плеса
10. Увежбавање кореографије
11. Повезивање песме и плеса,стари плесови,Бечки валцер
12. Увежбавање корака
13. Спајање кореографије у целину и увежбавање плеса
14. Увежбавање кореографије
15. Избор песме за Новогодишњу приредбу и осмишљавање плесне кореографије
16. Увежбавање кореографије за Новогодишњу приредбу
17. Увежбавање кореографије за Новогодишњу приредбу
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18. Наступ на Новогодишњој приредби
19. Избор песме,смишљање кореографије народног плеса, Бранково коло
20. Увежбавање корака
21. Спајање корака у целину, Бранково коло
22. Увежбавање кореографије- Бранково коло
23. Припрема за Дан школе
24. Увежбавање кореографије поводом Дана школе
25. Савремени плес
26. Увежбавање ритмике
27. Увежбавање кореографије и плесних корака и припремање наступа поводом Дана жена
28. Наступ на приредби поводом Дана жена
29. Избор песме,смишљање кореографије савременог плеса или латино-америчког плеса
30. Увежбавање кореографије савременог плеса
31. Увежбавање кореографије
32. Дружење уз музику и плес
33. Представљање и увежбавање научених плесова
34. Самостално смишљање кореографије ученика на одабрану музику
35. Припрема за приредбу поводом краја школске године
36. Анализа рада секције у току године
Наставник: Маја Николић

7.1.9.Ппкажи щта знащ

Секција је формирана да задовољи потребе свих ученика, обзиром на различита интересовања и
сколоности. У раду секције су креативност и стваралаштво на виском нивоу.
Циљеви секције:
-развијање комуникационих способности ученика,
-подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима,
-адеква коришћење слободног времена
-развој креативности
-развијање љубави према позоришту,драми и осталим облицима уметничког изражавања.
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Циљеви се остварују кроз следеће садржаје: слушање рецитовања познатих глумаца, акценатске
вежбе, вежбе интонације и интезитета гласа, вежбе дисања, вежбе темпа, мимике и гестикулације,
увежбавање рецитовања конкретних песама, читање књижевно-уметничких текстова по улогама,
драматизација текстова, организовано гледање и анализирање позоришних представа, слушање дечјих
песмица које певају познати уметници или деца на фестивалима, прегледавање и анализирање
уметничких дела познатих сликара или талентованих ученика, састављање кореографија за ритмичке
игре, израда плаката, учешће на школским приредбама.
План рада секције по темама
1.
Договор о раду
2-3.
Покажи шта знаш -Ја имам таленат
4-5.
Дечја недеља
6-8.
Јесен
9-11. Породица и пријатељи
12-13. Зима
14- 17. Нова година и Божић
18-20. Свети Сава
21-22. Дан школе
23- 24. Дан жена
25-27. Пролеће
28-30. Ускрс
31-35. Наша остварења (изложбе, приредбе, представе)
36.
Сумирање резултата
Ангелина Мирковић III 3
7.1.10. СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА

Реализација: Катарина Илић
ЦИЉЕВИ-СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА ТРЕБА ДА ПРИБЛИЖИ УЧЕНИЦИМА ИДЕЈУ П
ППСТПЈАОИМА ДРУГИХ ЈЕЗИКА КАП СРЕДСТАВА КПМУНИКАЦИЈЕ,КАП И ДА ППСТПЈЕ ДРУГЕ КУЛТУРЕ И
ТРАДИЦИЈЕ.ТРЕБА ДА МПТИВИШЕ УЧЕНИКЕ НА УЧЕОЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И ДА ИХ ПСППСПБИ ДА МПГУ
САМПСТАЛНП ДА КПМУНИЦИРАЈУ НА ПСНПВНПМ НИВПУ ЗНАОА.ТАКПЂЕ,ТРЕБА ДА СТИМУЛИШЕ
МАШТУ,КРЕАТИВНПСТ И РАДПЗНАЛПСТ.
ТЕМА/ПБЛАСТ:
Мпја шкпла
Мпда
Глума
Живптиое
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Празници
Земље у кпјима се гпвпри енглески језик
Гпдишоа дпба
Музика
Храна
АКТИВНПСТИ НАСТАВНИКА-Наставник упућује ученика,даје упутства,прганизује групни рад,усклађује
рад са индивидуалним сппспбнпстима ученицика,ппштује узрасне и развпјне карактеристике
ученика,пхрабрује,мптивише,даје ппвратне инфпрмације
АКТИВНПСТИ УЧЕНИКА-Слушаое,презентпваое пснпвних инфпрмација п себи и пкружеоу,разумеваое
кратких дијалпга и оихпва интерпретација,певаое песмица

7.1.11. ЕНИГМАТСКА СЕКЦИЈА
Реализације: Ана Тодосијевић
Активнпсти наставника-Упућује ученике, ппсматра, бележи, презентује,даје упутства, прганизује групни рад,
усклађује рад са индивидуалним сппспбнпстима ученика, ппштује узрасне и развпјне карактеристике ученика,
пхрабрује.
Активнпсти ученика-слушаое, презентпвое, ппвезиваое, анализа, синтеза, разумеваое, критички прпцеоује,
дпнпсе пдлуке, ппвезиваое са свакпдневним живптпм, примена.
Теме:
-

Слагалице
Игре упчаваоа и памћеоа
Ребуси
Псмпсмерке
Укрштенице
Пирамида
Аспцијације
Мпзгалице
7.1.12. Шах

Кппрдинатпр: Невена Чавић
Сарадоа пстварена са шахпвским клубпм Делфин.
План рада:
Историјат шаха
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Шаховска табла
Шаховска партија
Назив фигура и њихово постављање
Кретање фигура
Потез
Такнуто макнуто
Поправљам
Шах краљу
Циљ игре-мат краљу+vrste matova
Шаховска позиција
Шаховска нотација
Гранична линија
Дамино и краљево крило
Центар
Дејство фигура
Подела фигура
Ознаке фигура
Вредност фигура
Размена фигура
Ан - пасан; промоција пешака
Промоција пешака
Рокада
Пат
Вечити шах
Други видови ремија
Правила шаховског бонтона
Шаховско такмичење
Улога судије
Матирање са два топа
Матирање са дамом
Минијатура
Шустер мат и одбрана
Одигравање партије
Подврсте шаха (игре)
Шаховска партија: Фазе
Општа правила игре у отварању
З: правило квадрата
З: опозиција
З: Краљ и пешак против краља (К+П:К)
С: Тактички мотиви
С: ТМ-основни примери: двоструки напад и двојни удар
С: ТМ-основни примери: везивање и одвезивање фигура
С: ТМ-основни примери: откривени и двоструки шах
С: ТМ-основни примери: угушени мат
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7.1.13. Наще наслеђе

Реализација: Марина Личина
Циљ:
Циљ секције Наше наслеђе јесте упознавање ученика са пореклом српског народа, са пореклом
веровања и обичаја који се данас практикују.
Задаци:
упознавање са пореклом српског народа,
изучавање старих веровања и обичаја, као и њихово препознавање у хришћанским обичајима,
подстицање маштовитости и креативности кроз практичан рад у оквиру радионица,
развијање љубави према историји и митологији свог народа,
подстицање радозналости, самосталности и жеље за самообразовањем кроз рад на
истраживачким задацима,
оспособљавање ученика да у уметничким делима препознају остатке старе словенске вере.
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Упућује ученике, посматра, бележи, презентује, даје упутства, евалуира, упућује на изворе знања,
организује рад, усклађује рад са индивидуалним способностима ученика, поштује узрасне и развојне
карактеристике ученика, охрабрује, мотивише, даје повратну информацију, потстиче на радозналост и
креативност...
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Слушање, презентовање, прикупљање података, анализа, разумевање, синтеза, критичка процена,
повезивање са свакодневним животом, читање, предлагање, истраживање, презентовање, решавање
проблема, примена
ТЕМА НАЗИВ ТЕМЕ
I
II
III
IV

Историјски осврт – Ко су били Стари Словени и како су живели
Митологија –Веровања о боговима, митским бићима, биљкама и животињама
Обичаји и ритуали Старих Словена
Трагови старословенске културе и религије у српској народној књижевности

Укупан број часова

36
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7. 1.14. Секција Енглески језик

Реализација: Милица Миљпјкпвић

Циљ и задаци: стицање и усвајање знања енглеског језика, развијање и неговање
другарства, креативности, тимског рада, стицање добрих навика и развијање љубави
према енглеском језику
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

ТЕМА
Путовање – Где и
како смо провели
летњи распуст
Израда слова –
Енглеска абецеда

БРОЈ
ЧАСОВА
2

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
ученици
наставници /
координатори
ученици
наставници/
координатори

ИНДИКАТОРИ

Упознавање са
Великом
Британијом –
култура, обичаји
Израда
новогодишњих
честики

4

Ученици
Наставници/
координатори

план рада секције
записник стручног
већа
план рада секције
записник стручног
већа
панои
план рада секције
записник стручног
већа

4

Ученици
Наставници/
координатори

план рада секције
записник стручног
већа

Разговор о распусту
– граматика кроз
игру

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције
записник стручног
већа

Ученици/
наставници
координатори

план рада секције

Учење популарних
енглеских песама

4

4

МАРТ

Превод одабраних
текстова

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада секције
записник стручног
већа

АПРИЛ

Квиз – шта знамо о
Београду и Лондону

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада секције
записник стручног
већа
панои
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МАЈ

Фестивали у
Великој Британији

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада секције
записник стручног
већа

ЈУН

Граматика кроз игру 2

Ученици/
наставници
координатори

план рада секције
записник стручног
већа

36

7.1.15. Гпдищои план и прпграм екплпщке секције за први разред

Носилац активности: Александра Вујатовић
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
* Развијање еколошке свести, бриге о непосредном окружењу и развијање љубави према природи
* Развијање еколошке културе деце, стицање основних знања о екологији и еколшком раду
* Упознавање са појмом рециклаже и њеним значајем
* Развијање и неговање другарства , креативности, тимског рада, стицање добрих навика и
естетских вредности
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
- Еколошке радионице;
- Коришћењем савремених наставних средстава путем презентација ;
- Исписивање еколошких порука;
- Израда тематских еколошких паноа ;
- Приказивање дечјих радова кроз изложбе
КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА
- остваривање корелације са предметима:
свет око нас, познавање природе и друштва, ликовна култура.
СЕПТЕМБАР – ЈУН
• Уређење учионица и кабинета (одељенске заједнице,одељенски старешина. )
• Одржавање школског дворишта (одељенске старешине тим за уређење школе, наставник биологије,
верске наставе, учитељи и одељенске старешине, родитељи, директор, помоћно особље)
• Гајење биљака (помоћно особље, ученици, наставници и тим за уређење школе )
• Сакупљање секундарних сировина (наставници,ученици )
• Уређење одељенских паноа (наставници, ученици)
∙ Изложбе, маскенбал (одељенске старешине, родитељи, ученици)
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Формирање групе и
организација секције

*

Основне представе и
појмови о рециклажи,
екологији

*

*

Еко радионице

*

*

Уређење еко кутака, паноа,
порука

*

Уређење учионице

Уређење школе, школског
дворишта

Изложбе и маскенбали

*

*

*

*

VI-VIII

IV-V
*

руководилац секције,
ученици

*

ученици, руководилац
секције, родитељи,
наставници

*

ученици, руководилац
секције, родитељи,
наставници, тим за уређење
школе

*

ученици, руководилац
секције, одељенске
старешине, родитељи,
директор, помоћно особље

*

*

одељенске старешине, тим за
уређење школе, наставници,
учитељи и одељенске
старешине, родитељи, Савет
родитеља, директор,
помоћно особље

*

одељенске старешине,
родитељи, ученици

*

одељенске старешине,
родитељи, ученици

*

*

Носиоци реализације

руководилац секције

*

Обележавање значајнијих
датума везаних за
екологију (Дан планете
Земље...)

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације

*
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7.1.16. Хпр-нижи разреди

Циљеви рада:
1. Развијање музичких способности ученика.
2. Развијање интересовања за бављење музиком.
3. Развијање адекватног музичког укуса.

Садржаји рада:
1. Припремање програма за јавне наступе у школи и ван ње.
2. Припремање ученика за такмичење.
Програм рада:
У току године биће обрађено десет песама различитог жанра и карактера:
1. „Браво школа“ Ј. Адамов
2. „Бака“
3. „Деда“ Р. Симовић
4. Химна Св.Сави
5. Песма о Св.Сави
6. Народна песма
7. „Неки нови клинци“ Ђ. Балашевић
8. Духовна музика Тебе појем из Литургије Стевана Мокрањца
9. „Другарство“ А.Кораћ
10. „Мајка“ А.Кораћ
11. „Нек свуд љубав сја“ из Финске
Композиције ће бити извођене једногласно или двогласно, са или без инструменталне пратње. Тежина
композиција и начин рада прилагођен је способностима деце.
Начин рада:
Рад хора одвијаће се једном недељно у трајању од једног школског часа.
Ред.број
садржаја
САДРЖАЈ РАДА (АКТИВНОСТИ)
рада
1. Организација активности
СЕПТЕМБАР
2. Вокализе и техничке вежбе
МЕСЕЦ

Број
часова
4.
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3. Вокализе и техничке вежбе
4. Вокализе и техничке вежбе
Одабир програма за планиране наступе
Одабир програма за планиране наступе
Одабир програма за планиране наступе
Одабир програма за планиране наступе

ОКТОБАР

5.
6.
7.
8.

НОВЕМАР

9. Обрада одабраног програма
10. Обрада одабраног програма
11. Обрада одабраног програма
12. Обрада одабраног програма

ДЕЦЕМАР

13. Припрема програма Св.Саве
14. Припрема програма Св.Саве
15. Припрема програма Св.Саве
16. Припрема програма Св.Саве

ЈАНУАР

4.

4.

4.

17. Реализација програма Св.Саве
18. Реализација програма Св.Саве
19. Реализација програма Св.Саве
20. Реализација програма Св.Саве

4.

ФЕБРУАР

2.
21. Припрема прославе Дана школе
22. Реализација програма Дана школе

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

23. Обрада одабраног програма
24. Обрада одабраног програма
25. Обрада одабраног програма
26. Обрада одабраног програма
27. Интензивне припреме одабраног програма
28. Интензивне припреме одабраног програма
29. Интензивне припреме одабраног програма
30. Интензивне припреме одабраног програма
31. Припрема концерта за крај школске године
32. Припрема концерта за крај школске године
33. Припрема концерта за крај школске године
34. Припрема концерта за крај школске године
35. Концерт најуспешније тачке из протекле школске
године
36. Концерт најуспешније тачке из протекле школске
године.

4.

4.

4.

2.

Невена Чавић
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7.2. Секције старијих разреда
7.2.1. Хпр

Ученицима од петог до осмог разреда хор је понуђен као једна од секција. Основни циљ овог
програма јесте развијање интересовања за музичку уметност, упознавање музичке традиције и културе
свог и других народа. Програм ће се остваривати кроз редовне појединачне и групне пробе хора.
Руководилац секције Драгана Ђорђевић-Фиданов.

АКТИВНОСТ
Композиције домаћих аутора
Композиције страних аутора
Духовне песме
Песме из балканских ратова
Забавна музика
Химне
Народне песме

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године

НОСИЛАЦ
руководилац
чланови секције
руководилац
чланови секције
руководилац
чланови секције
руководилац
чланови секције
руководилац
чланови секције
руководилац
чланови секције
руководилац
чланови секције

и
и
и
и
и
и
и

7.2.2. Драмска секција

Руководилац: Ивона Ђукић
Данка Нововић
Задаци и садржаји рада:
 развијање смисла за драмски израз;
 поступно и систематско упознавање с драмском и позоришном уметности (појава, развој, врсте,
одлике и начин позоришног изражавања, врсте драме, позоришна и друге уметности – заједничке
одлике, карактеристичне одлике);
 припрема једне позоришне представе која одговара интересовању и могућностима чланова,
припрема делова програма за школске и друге свечаности;
204

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
 организовано гледање и анализа позоришних и телевизијских представа-драма, слушање и
анализа радио-драме;
 праћење, прикупљање и писање позоришних критика;
 драматизација одабраних текстова;
 учешће на смотрама и фестивалима;
 израда и постављање декора и реквизита, продаја улазница за припремљену представу;
 сарадња са другим драмским секцијама других школа;
 прикупљање материјала и израда монографија о познатим драмским и позоришним уметницима.
 Посебни задаци:
 упућивање талентованих ученика у технику глуме, одн. организовање кратих курсева глуме
АКТИВНОСТИ:
1. Формирање секције и договор о раду
2. План рада за текућу школску годину
3. Проучавање драмских текстова
4. Основни појмови из позоришне уметности
5. Посета позоришту
6. Разговор о гледаној представи
7. Избор новог текста за драмску игру
8. Подела улога
9. Читачка проба
10. Анализа ликова
11. Основна идеја
12. Читање по улогама
13. Сценографија
14. Вежбе покрета
15. Сценска радња
16. Вежбе ритма и темпа
17. Припрема програма за Светог Саву
18. Проба програма
19. Анализа рада у првом полугодишту
20. Историја позоришта и драме
21. Израда монографије о познатим глумцима
22. Сусрет са познатим глумцима
23. Акценатске вежбе
205

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
24. Посета позоришту
25. Звучни ефекти
26. Костими и маске
27. Израда комплетног декора
28. Беседништво
29. Такмичење у беседништву
30. Слушање радио драме
31. Анализа ТВ серије
32. Припрема програма за Дан школе
33. Генерална проба
34. Писање сценарија
35. Драматизација прозног текста
36. Извештај о раду у току године

7.2.3. Физика

Секција има за циљ да кроз креативну радионицу ученици науче о основним појмовима, усвоје
основну терминологију и овладају појавама претежно из астрономије и астофизике као и да примене
своја знања стечена у оквиру редовне наставе физике у овим бескрајно занимљивим областима и да се
додатно мотивишу да се баве науком. Секција обухвата све разреде истовремено и акценат је, колико на
савладавању новина, толико и на самосталној креативној продукцији.
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
БРОЈ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ТЕРМИНА
- Уводни час и договор о раду секције
- Опис основних јединица које се користе за даљине у
Септембар
астрономији, као и набрајање астрономских објеката
2
- О светлости и њеној брзини као једином посреднику
између астрообјеката и нас на Земљи
- Разговор о основним астро – појавама које се веома
лако уочавају (дан и ноћ, месец, годишња доба,
Октобар
Месечеви циклуси, помрачења Сунца и Месеца,
2
плима и осека, синхрона ротација Земље и Месеца)
- Гравитација као најдоминантнија интеракција
- Небо као астрономска лабораторија, телескопи и
детектори
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Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април
Мај

Јун

- Сналажење на небеској сфери (углови деклинације и
ректасцензије), звездана карта неба као њена
пројекција
- Практична орјентација (ноћно небо, поларна звезда,
северна сазвежђа и најпознатије звезде)
- Карактеристике звезда (удаљеност, брзина,
температура, маса, сјај)
- Кретање звезда и одређивање брзина, најбржа звезда
- Методе одређивања даљина до блиских звезда
(паралакса), најближе звезде
- Структура звезда
- Променљиве звезде и њихова корисност (цефеиде)
- Еволуција звезда (рађање, стабила фаза, смрт):
црвени џинови, бели патуљци, неутронске звезде и
црне рупе
- Двојне звезде
- Звездана јата (најближа видљива: Плејаде и Хијаде)
- Међузвездана материја и екстинција зрачења
(привидни и апсолутни сјај (магнитуда) звезда)
- Маглине (најлакше видљива: Орионова маглина)
- Галаксије као џиновски системи звезда, грађа и
типови
- Наша галаксија „Млечни пут“, положај Сунчевог
система унутар Галаксије и пројекција на небеску
сферу, галактичка сенка
- Друге најближе галаксије из наше галактичке групе
- Васиона
- Докази да се васиона шири и да је коначна, модели
васионе, температура васионе, Хаблов закон
- Сунчев систем (структура, кретање, величина)
- Унутрашње планете и њихови сателити
- Спољашње планете и њихови сателити
- Ученици/це израђују паное и праве моделе планета
- Астероидни појасеви
- Астробиологија, екстрасоларне планете
- Ученици/це израђују паное и праве моделе планета
- Слободне теме

2

2

2

2

2

2

3

1
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7.2.4. Духпвнп и традиципналнп ппјаое

СЕКЦИЈА: Духовно и традиционално појање
ПРЕДМЕТ: Верска настава – православни катихизис
НАСТАВНИК: Сања Станишић
БРОЈ ЧАСОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ: 36
БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 1
ЈАВНИ НАСТУПИ: У оквиру установе и изван исте
ПОСЕБНО: За Божићне и васкршње празнике, као и за школску славу
Секција духовног и традиционалног појања има за циљ да окупи младе таленте и да кроз један
систематичан рад, утиче на неговање духовних и традиционалиних вредности, као залог једне
перспективније будућности.
У току године планирано је 36 часова, једном до два пута недељно у зависности од наступа
вокалног и инструменталног састава.
Циљ ове секције је троструки, подршка младим талентима, неговање духовних и традиционалних
вредости, као и представљање ОШ ,,Данило Киш''.
У току школе планирана су гостовања и наступи секције, како у оквиру саме образовне установе,
тако и изван исте.
Окосницу

вокалног

састава

секције

чине

ученице

7.

и

8.

разреда,

док

носиоци

инструменталнодела састава чине ученици 8. разреда.
Овакве секције где су мешовити узрасти, показују да се ученици међусобом боље упознају, долази до
квалитетније сарадње, а и видно је одсуство насилничког понашања, јер овакав рад подстиче само
позитивне и квалитетне ставове и погледе на друге и себе у контексту једне шире заједнице, али и
високу мотивисаност да се ради на личном и заједничком усавршавању.
ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС)
ВЕРОУЧИТЕЉИЦА: САЊА СТАНИШИЋ
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ДРУШТВЕНЕ: Обележавање славе храма Св. Василија Острошког на Бањици, одлазак са ученицима на
Св. Литургију, посете храмовима и манастирима СПЦ-а, излети, посета домовима за незбринуту децу,
учествовање у Спасовданоској литији, обележавање Божића и Васкрса, приредбе и учествовање у свим
актвностима организованим од стране Архиепископије београдско-карловачке, СПЦ-а, актива
вероучитеља ГО Вождовац, Канцеларије за верску наставу, сарадња са часописом ,,Светосавко звонце'',
активностима организованим од стране Министарства просвете, Министарства вера, све активности
организоване од стране образовне установе и Пријатеља деце ГО Вождовац и Пријатеља деце Београда,
као и све активности организоване од ГО Вождовац.
ХУМАНИТАРНЕ: Све хуманитарне акције организоване од стране СПЦ-а, ГО Вождовац, Министарства
просвете, организоване од стране образовне установе, Владе Републике Србије, Актива вероучитеља
ГО Вождовац, Канцеларије за верску наставу, Катихетског одбора Архиепископије београдскокарловачке, Верско-добротворно старатељство СПЦ-а, Црвени крст Србије, Међународни црвени крст,
као и Уницефове акције.
КУЛТУРНЕ: Посете музејима, галеријама, библиотекама, издавачким кућама, музеј СПЦ-а и
штампарија СПЦ-а, редакције ,,Светосавско звонце'', ,,Православље'' и ,,Православни мисионар'',
позориште, промоције књига и часописа за школски узраст, трибине, симпозијуми, уређење хола и
школског простора, организовање изложби и представа у образовној установи, као и изван исте,
обележавање Божића и Васкрса, организовање Дана беседника у част Св. Јована Златоустог, као и
обележавање словенске писмености и културе кроз обележавање дана Свете браће солунске Кирила и
Методија, обележавање славе Свети Сава, као и Дана школе и занчајних датума у националној и
светској историји.
СПОРТСКЕ: Сарадња са Спортским друштвом ,,Света Србија'' основаног по благослову Његове
Светости Патријарха српског г. Иринеја, Шаховским савезом Србије, као и спортским манифестацијама
које организује Катихетски одбор СПЦ-а и Актив вероучитеља ГО Вождовац.
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7.2.5.САПБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА

Редни број
теме

Број
часо
ва

Активности
ученика у
образовноваспитном раду

Активности наставника у
образовноваспитном раду

Оперативни задаци извођења
програма

- презентује
1. Упознавање
чланова секције
и договор о
даљем раду

1

- слушаjу,
посматрају,
причају

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање
и примену знања

- упознавање са програмом
саобраћајне секције

-прати и усмерава рад ученика
- презентује наставни садржај

2. Саобраћајни
системи

2

- слушају,
посматрају,
причају, описују,
упоређују, цртају,
праве

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање
и примену знања
-прати и усмерава рад ученика

- стекну представу о четири основна
вида саобраћаја: друмски,
железнички, водни и ваздушни

-подстиче свест о значају
пoзнавања саобраћајних система
- презентује наставни садржај

3. Друмски
саобраћајправила и
прописи

4

- слушају,
посматрају,
причају, описују,
упоређују, цртају,
праве

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање
и примену знања из свакодневног
живота
-прати и усмерава рад ученика
-подстиче свест о значају
примене мера безбедности у
саобраћају

4. Израда
тестоваупознавање
правила и
прописа
друмског
саобраћаја

- упознају основна средства друмског
саобраћаја
- упознају основна правила и
прописе друмског саобраћаја
-упознају се са мерама безбедности у
саобраћају
-упознавање основних знакова
друмског саобраћаја

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање

4

- слушају,
посматрају,
причају, описују,
цртају,

и примену знања
-прати и усмерава рад ученика

-науче основна правила и прописе
друмског саобраћаја

-подстиче свест о значају
познавања прописа друмског
саобраћаја, врше евалуацију рада
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- упознаје ученике са
методологијом израде теста
5.Решавање
интерактивних
тестова на
рачунару

4

- слушају,
посматрају,
причају, описују,
раде

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање

-науче основна правила и прописе
друмског саобраћаја

-прати и усмерава рад ученика
-подстиче свест о значају
познавања прописа друмског
саобраћаја, врши евалуацију рада
- презентује наставни садржај

6. Понашање
бициклисте у
саобраћају

1

- слушају,
посматрају,
причају,
демонстрирају

-подстиче на размишљање,
повезивање и закључивање
-прати и усмеравају рад ученика

- упознају основна правила и
прописе који важе за бициклисту у
саобраћају

-подстиче развој свести о значају
познавања прописа и понашања
бициклисте у саобраћају
- презентује наставни садржај

7. Упознавање
са правилима
такмичења и
осврт на
прошлогодишњ
е учешће на
такмичењима

-указује на добре и лоше стране
1

-слушају, питају,
посматрају,
причају,

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање

-упознавање са правилима
такмичења

и примену знања
-одговара на питања ученика
- упознаје ученике са свим
вежбама полигону и начинима
њиховог савладавања

8. Полигон

2

-гледају, питају,
слушају

-указује на могуће грешке које
могу утицати на безбедност која
је приоритет

- упознавање са полигоном и
појединим његовим деловима

-прати и усмерава рад ученика
9.Вожња
бициклом на
полигону и ван
њега

10. Сумирање
резултата рада

16

-питају,
посматртају,
причају, возе

-подстиче на размишљање,
повезивање, закључивање
и примену знања
-прати и усмерава рад ученика

1

-питају, причају,
анализирају,закљу
чују

-сумира р резултате и изводи
закључке
-предлаже мере за отклањање
грешака за наредну годину

-раазвијање вештине управљања
бициклом
-развијање осећаја за безбедност у
саобраћају

-анализирање постигнутог нивоа
знања, вештина и саобраћајне
културе

Наставници
Светлана ПетровићЗоран Богатиновић
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7.2.6. Нпвинарска секција

Реализација: Ивона Ђукић
Циљеви и задаци:
Окупљање ученика I – VIII разреда заинтересованих за рад у секцији
Изучавање основних новинарских жанрова.
Техника писања вести, анкете, интервјуа, чланка.
Писање књижевно-публицистичких жанрова: репортаже и путописа.
Омогућавање ученицима да открију и развију интересовање за различите облике сазнавања вести :
Вест је свуда око нас
Ученичко стицање вештине самосталног писања књижевно-публицистичких жанрова
Прикупљање материјала за формирање школског часописа који ће пратити живот у школи и успехе
ученика ван школе
Развијање креативне и подстицајне средине за учење
Развијање такмичарског духа и окренутост позитивним примерима
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

ТЕМА

БРОЈ
ЧАСОВА
2

НОСИООЦИ
АКТИВНОСТИ
ученици
наставници /
координатори

ОКТОБАР

Шта је новинарство и задатак
новинара
Облици новинарског
изражавања

4

НОВЕМБАР

Техника писања вести
извештаја
и репортаже
покретање школског
часописа

4

ДЕЦЕМБАР

Писање прилога поводом

4

ученици
наставници/
координатори/
наставници
разредне и
предметне
наставе
Ученици/
Наставници
координатори/
наставници
разредне и
предметне
наставе
Ученици

Формира
ње секције
усвајање годишњег плана
рада

ИНДИКАТОРИ
план рада
секције
записник
стручног већа
сајт школе
план рада
секције
записник
стручног већа

план рада
секције
записник
стручног већа

план рада
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школске славе ,,Свети Сава``

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

Сарадња са драмскорецитатор ском и другим секцијама у
школи

Активности поводом Дана
школе: писање прилога,
вести, извештаја;
Први број школског часописа

4

4

Наставници/
координатори/
наставници
разредне и
предметне
наставе
Ученици/
наставници
координатори/
наставници
разредне и
предметне
наставе

секције
записник
стручног већа
сајт школе

Ученици/
наставници
координатори/
наставници
разредне и
предметне
наставе
Ученици/
наставници
координатори/
наставници
разредне и
предметне
наставе
Ученици/
наставници
координатори/
наставници
предметне
наставе

план рада
секције
записник
стручног већа

МАРТ

У сусрет Дану жена

4

АПРИЛ

Професионална оријентација:
У сусрет Грин Фесту и
фестивалу науке

4

МАЈ

Професионална оријентација:
Избор занимања

4

Ученици/
наставници
координатори/
психолог школе
педагог школе

ЈУН

Анализа реализације
програмских садржаја и план
за наредну школску годину

2

Ученици/
наставници
координатори/
наставници

план рада
секције
записник
стручног већа

план рада
секције
записник
стручног већа
први број
школског
часописа
план рада
секције
записник
стручног већа
први број
школског
часописа
план рада
секције
записник
стручног већа
први број
школског
часописа
план рада
секције
записник
стручног већа
213

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
разредне и
предметне
наставе

школски
часопис

36
7.2.7. Гпдищои план и прпграм секције „Радипница креативнпг писаоа“ за щкплску
2017/2018.гпдину

Носилац активности: Марина Станковић, Ана Крунић
ЦИЉ:
- упознавање ученика са значајем читања и писања
- писање као средство приказивања мисли, осећања и идеја
- упознавање са различитим текстовима и облицима писаног изражавања
- обогаћивање и развој речника ученика
- оспособљавање ученика за лепше, оригиналније и креативније писање
- развој критичког мишљења при анализи писаног текста
- стицање свести и сазнања о богатству матерњег језика
- развој естетских, моралних и хуманих ставова
- уважавање различитости при писању текстова
ЗАДАЦИ:
-радионица креативног писања треба да допринесе да ученици спознају значај писања и различитих
облика писања
-да ученици развију вештину да саопште своје ставове, идеје, размишљања
- помаже ученицима да науче да размишљају, да открију значај, лепоту и оригиналност сопствених идеја
- да сваки ученик развије свој сопствени стил изражавања и писања
- да се ученици подстичу да стално говоре и пишу о догађајима из свог живота или маште
- да науче технику склапања реченица, замене речи другим речима,
- да развију самопоуздање и такмичарски дух кроз писање и разговор са другима о написаном тексту
НАЗИВ ТЕМЕ
1.уводни час
Писање као симболички систем-средство приказивања мисли, осећања и идеја
2. (12) Стилске и лексичке вежбе
3. (6) Рад на тексту, преобликовање текста
4. (8) Вежбе описивања: пејзажа, ликова, мртве пририде
5. (3) Вежбе писања дијалога
6. (3) Прерада текста („доктор за речи“)
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7. (3) Писање песме, приче, басне, бајке
укупно 36 часова

7.2.8. ГПДИШОИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА 2017/2018.

Разред : V - VIII
Циљ и задаци: стицање, усвајање и проширивање знања енглеског језика, развијање и неговање
другарства, креативности, тимског рада, стицање добрих навика и развијање љубави према енглеском
језику
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ТЕМА

БРОЈ ЧАСОВА

Путовање – Где
и како смо
провели летњи
распуст
Читање лектире

2

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
ученици
наставници /
координатори

ИНДИКАТОРИ
план рада
секције
записник
стручног већа
план рада
секције
записник
стручног већа
панои
план рада
секције
записник
стручног већа

4

ученици
наставници/
координатори

Упознавање са
Великом
Британијом –
култура,
обичаји
Писање
честитки – тема
: Зима

4

Ученици
Наставници/
координатори

4

Ученици
Наставници/
координатори

план рада
секције
записник
стручног већа

Читање лектире

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције
записник
стручног већа
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ФЕБРУАР

МАРТ

Учење
популарних
енглеских
песама –
увежбавање
комада за Дан
школе
Превод
одабраних
текстова

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције
записник
стручног већа

4

АПРИЛ

Писање састава
– тема: Пролеће

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције
записник
стручног већа

МАЈ

Читање лектире

4

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције
записник
стручног већа

ЈУН

Фестивали у
Великој
Британији

2

Ученици/
наставници
координатори

план рада
секције
записник
стручног већа

36
7.2.9. Гпдищои план и прпграм секције немашкпг језика за 5. и 6.разред за щкплску
2017/2018.гпдину

Носилац активности:Николина Рацковић
ЦИЉ:
- упознавање ученика са културом,обичајима и начином живота становника немачког говорног подручја
- развијање интересовања за немачки језик и културу
- неговање језичких способности,
- овладавање комуникативним вештинама
- развијање способности учења страног језика
- развијање креативности ученика
- развијање сазнајних способности ученика
- развијање хуманих,естетских и моралних ставова
- стицање позитивног односа према немачком језику и култури
- уважавање различитости
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- навикавање на отвореност у комуникацији
- стицање свести и сазнајња о функционисању страног језика и матерњег
ЗАДАЦИ:
Секција немачког језика треба да допринесе: :
- већој мотивисности ученика за учење немачког језика
- разумевању немачке културе и обичаја
- разумевању различитости немачког и матерњег језика
- развоју радозналости и истраживачког духа
- разумевању говора
- разумевању писаног текста
- развијању способности усменог излагања
- бољој интеракцији међу саговорницима
- развијању знања о језику
НАЗИВ ТЕМЕ
Erster Schultag – Први школски дан
Geburtstag- Рођендан
Oktoberfest- Октобарфест
Fastnacht- Покладе
Martinstag- Дан Светог Мартина
Neujahr- Нова година
Weihnachten- Божић
Essen und Trinken in Deutschland-Храна и пиће у Немачкој
Ostern- Ускрс
Maifeiertage- Мајски празници
Hochzeit- Венчања

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Укупно:11

Часова: 36
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7.2.10. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ "МЛАДИ ИСТПРИЧАРИ", 5.6.7 i 8 разред
Руководилац секције: Јелена Калезић
Циљ историјске секције јесте да ученици стекну научну писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих стандарда, да се оспособе да сами уз подршку наставника могу да вреднују свој рад,
развијају мотивисаност за рад, да се друже и заједно раде на историјским темама. Тако ће боље и лакше
разумети историју и њен простор, догађаје, појаве и процесе.
Тема-област
1.

Подела историје и рачунање времена.

Динамика

Носилац

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз
рук. и чл.секц. 5.
раз

1. Најстарији преци људи

континуирано

1. Праисторија – подела и раздобља

континуирано

2. Најстарије цивилизације – Месопотамија и
Египат

континуирано

2. Личности старог раздобља – Хамураби и Рамзес

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз

3. Микена и Крит, најстарије грчке цивилизације.

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз

3. Раздвајање епа и стварности – Илијада и
Одисеја
3. Класична Грчка

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз

3. Грчки полиси Атина и Спарта – разлике и с
сличности

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз

3. Грчко персијски ратови

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз
рук. и чл.секц. 5.
раз
рук. и чл.секц. 5.
раз

3. Пелопонески рат

континуирано
континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз
рук. и чл.секц. 5.
раз

3. Најзначајнија личност антике – Александар
Велики
3. Грчка култура и религија

континуирано

4.Рим у доба краљевине, републике и царства

континуирано

4. Римска култура и религија – сличности и
разлике са Грцима

континуирано

4. Хришћанство и увод у средњи век

континуирано

рук. и чл.секц. 5.
раз

5. Средњи век – основне карактеристике.

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

5. Сеоба народа – нове државе и пад Рима

континуирано

рук. и чл.секц. 6.

рук. и чл.секц. 5.
раз
рук. и чл.секц. 5.
раз
рук. и чл.секц. 5.
раз

Начин
остварености
-монолошка
метода

-дијалошка
метода

-писани
историјски
радови

-израда
помагала
учење

за

-илустротативн
а метода

-реферати

-израда макета

-сређивање
кабинета
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раз
рук. и чл.секц. 6.
раз

5. Документарни филм о средњовековном начину
живота, подела по занимањима (витез, свештеник,
занатлија, кмет).

континуирано

5. Византија – идеологија царства, култура,
територијално распростирање.
Документарни филм о Цариграду, престоници
Византије.

континуирано

5. Најзначајније личности раног средњег века –
Јустинијан и Карло Велики

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

-дијалошка

6. Западно – европске монархије у развијеном
средњем веку – Франачка (Немачка и Француска),
Италија,
Енглеска и Шпанија.
6. Ислам – основне карактеристике религије и
освајачки походи Арапа. Документарни филм о
хаџилуку у Меку.

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

-израда паноа

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

7. Срби – од досељавања на Балкан до Немањића.
Низ документарних филмова од досељавања до
раног 12. века.
7. Борба за независност између Мађарске,
Византије и Бугарске.
7. Немањићи – култура и утицај Србије у време
ове династије.
7. Немањићке задужбине – разлике у стиловима,
ктитори и културни утицаји

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

рук. и чл.секц. 6.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз

7. Косовски бој – раздвајање мита од стварности.

континуирано

7 Документарни филм о косовском боју и
изградњи Београда у време деспотовине.
8. Открића нових светова. Документарни филм о
открићу Америке и обичајима тамошњих народа,
Ацтека, Маја и Инка.

континуирано

рук. и чл.секц. 6.
раз
рук. и чл.секц. 6.
раз

8. Западна Европа у време ренесансе. Уметност,
појава реформације и напредак науке.
8. Идеал апсолутистичких монархија и примери
таквих владара по европским државама

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

9. Османско царство на врхунцу у 16. веку.

континуирано

9. Султан Сулејман као историјска и медијска
личност

континуирано

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

-монолошка
метода

-писање есеја

-израда
помагала
учење

за

-израда макета

-сређивање
кабинета

-посета неког
музеја

-час у природи

рук. и чл.секц. 7.
раз
рук. и чл.секц. 7.
раз
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9. Положај Срба у Османском царству, Аустрији
и Млетачкој републици током 16. 17. и 18. века.
Документарни филм о Пећкој патријаршији и појави
хајдука и ускока у народној епској поезији.

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

10.Француска револуција као прекретница у
историји човечанства. Стварање грађанског
друштва. Документарни филм о Наполеоновим
ратовима.
10. Наполеон – биографија

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

10. Европа током 19. века. Култура, прогресивне
идеје, технолошки напредак.

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

11.Срби у Првом у Другом српском устанку.
Документарни филм о обнови српске државности.
11. Реформисање српског друштва током 19. века.
Документарни филм о животу и раду Вука
Стефановића Караџића.
11.Србија као независна држава.

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 7.
раз

11. Документарни филм кнежевина Србија и
анализа истог
12.Узроци и повод Првог светског рата.
Бољшевичка револуција.
12.Први светски рат у боји – документарни филм

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

12.Србија у Првом светском рату. Документарни
филм о српском учешћу у Великом рату.
12.Међуратни период – отворена питања
одговорности за Велики рат. Појава тоталитарних
режима у Италији и Немачкој. Објашњење појма
''култ личности''. Нацизам и фашизам, сличности и
разлике.
12.Анализа термина ''култ личности'' кроз
политику, медије, музику итд.

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

13. Краљевина Југославија. Крах идеје уједињења.
Разлози антагонизма између народа у Југославији.
Документарни филм о владавини краља
Александра Карађорђевића.
13.Документарни филм о успону нацизма у
Немачкој и биографија Адолфа Хитлера.

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

13. Други светски рат – блок документарних
филмова о кључним биткама на западном,
источном, афричком и пацифичком фронту.

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

демонстратив
на метода

-монолошка
метода

-дијалошка
метода

-писани
историјски
радови

-текст метода

-израда
белешки

илустративнодемонстратив
на метода

-израда макета
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13.Други светски рат – блок документарних
филмова о кључним биткама на западном,
источном, афричком и пацифичком фронту.

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

13.Југославија у Другом светском рату и стварање
СФРЈ. Идеологија комунизма, покрета несврстаних
и братства и јединства унутар Југославије.

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

13. Хладни рат – објашњење и тумачење раздобља

континуирано

13. Симбол револуције – Ернесто Гевара биографија

континуирано

13 Пад берлинског зида и крај хладног рата –
играни филм ''Збогом Лењину''

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

14. Најзначајнији ратни филмови СФРЈ – Неретва,
Игмански марш, Сутјеска, Козара и њихови
идеолошки циљеви

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

14.Смрт Јосипа Броза Тита и пут ка разједињавању
Југославије. Документарни филм о распаду СФРЈ и
променама у Европи крајем 80 – их година 20. века
14. Документарни серијал ''СФРЈ за почетнике'' и
приближавање раздобља ученицима – писање
краћег текста на тему неког урбаног елемента из
поменутог раздобља.

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

континуирано

рук. и чл.секц. 8.
раз

-израда
помагала
учење

за

рук. и чл.секц. 8.
раз
рук. и чл.секц. 8.
раз

-презентације

7.2.11. СЕКЦИЈА ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП – ПЕТИ РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

ТЕМА

НАЗИВ ТЕМЕ

Циљ:
I

Израда блога/школског
електронског часописа

II

Програмирање/кодирање уз
помоћ mВot робота

Циљ секције Информатика и рачунарство да ученици повежу
знања и вештине стечене у предмету Информатика и
рачунарство са другим знањима, уз активно учешће у
животу школе .
Задаци:
-

израда блога/школског електронског часописа,
подстицање маштовитости и креативности кроз
практичан рад у оквиру израде блога,
подстицање радозналости, самосталности и жеље за
самообразовањем кроз рад на истраживачким

Укупан број
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задацима,
часова
програмирање уз помоћ mВot робота
учење основа програмирања-кодирања кроз игру
учење логичком размишљању, подстицање
креактивности, изграђивање самопоуздања код
ученика
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Слушање, презентовање,
Упућује ученике, посматра, бележи, презентује,
прикупљање података,
даје упутства, евалуира, упућује на изворе знања,
анализа, разумевање, синтеза,
организује рад, усклађује рад са индивидуалним
критичка процена, повезивање способностима ученика, поштује узрасне и
са свакодневним животом,
развојне карактеристике ученика, охрабрује,
читање, предлагање,
мотивише, даје повратну информацију, потстиче
истраживање, презентовање,
на радозналост и креативност...
решавање проблема, примена
Кроз индивидуални рад, рад у пару, истраживачки рад, практичан рад
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОЈЕКТА
Кроз самосталност ученика у учењу и истраживању
ПРАЋЕЊЕ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-

Ана Ђокић

7.3. Екскурзије, излети и настава у прирпди

Циљ екскурзија, излета и наставе у природи јесте да допринесу остваривању циљева и задатака
образовања и васпитања, као и да омогуће непосредно упознавање с појавама и односима у природној
и друштвеној средини, с културним историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци екскурзије, излета и наставе у природи су:
 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика;
 повезивање и примењивање знања и умења;
 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама;
 неговање солидарности, другарства и осећаја заједништва;
 успостављање непосредних односа између наставника и ученика и ученика међусобно;
 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева;
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 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите
животиња;
 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
 развијање способности оријентације у простору.
На екскурзијама, излетима и настави у природи се реализују следећи програмски садржаји:
 уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно – географских облика
Србије;
 посматрање карактеристичних биљака и животиња;
 посете заштићеним природним подручјима;
 упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине;
 развијање способности оријентације у простору и времену;
 обилазак привредних друштава и јавних предузећа.

Планиране дестинације посета, излета и наставе у природи:
ПРВИ РАЗРЕД:
Посете:

1. Пионирски град
2. Позориште (по једна представа у полугодишту)
3. Новогодишња представа

Излет:

Бојчинска шума, манастир Фенек, салаш Стремен

Настава у природи: Планина, бања.
ДРУГИ РАЗРЕД:
Посете:

1. Позориште (по једна представа у полугодишту)
2. Мини сити
3. Новогодишња представа

Излет:

Музеј хлеба, Обедска бара, манастир Обед

Настава у природи: Планина, бања.
ТРЕЋИ РАЗРЕД:
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Посете:

1. Позориште (по једна представа у полугодишту)
2. Етнографски музеј
3. Новогодишња представа

Излет:

Бранковина – Ваљево- Тешњар – Народни музеј - Београд

Настава у природи: Планина, бања.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
Посете:

1. Позориште (по једна представа у полугодишту)
2. Етнографски музеј
3. Новогодишња представа

Излет:

Топола – Опленац-Аранђеловац-Орашац

Настава у природи: Планина, бања.
За све разреде од 1. до 4. биће организовани полудневни излети у складу са актуелним понудама
и интересовањима родитеља.
Уколико ограничени законском регулативом не будемо у могућности да организујемо наставу у
природи, родитељима ће бити понуђена могућност организовања супер кампа:
-

Дивчибаре
Тара
Букуља
Лепенски вир
Копаоник
ПЕТИ РАЗРЕД

Једнодневни излет:
Путни правац: Београд – Тршић, Троноша – Текериш-Бања Ковиљача-Београд
Трајање: један дан
Време извођења: пролеће
ШЕСТИ РАЗРЕД:
Једнодневни излет:
Путни правац: Београд – Манастир Крушедол-Манастир Хопово-Сремски Карловци-Петроварадин
Сремски Карловци – Београд
Трајање: један дан
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Време извођења: пролеће
СЕДМИ
Дводневна екскурзија:
Путни правац: Београд – Тара – Златибор – Мокра Гора – Београд
Трајање: један дан
Време извођења: пролеће
ОСМИ
Дводневна екскурзија:
Путни правац: Београд – манастир Студеница-манастир Жича-Копаоник –Врњачка бања- Београд
Трајање: два дана
Време извођења: јесен/пролећe
Напомена: У складу са понудама планирани полудневни излети за ученике од 5. До 8.разреда, по један у
полугодишту, као и новогодишњи програм.
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8. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
8.1. План и прпграм прпфесипналне пријентације

Чланови Тима за ПО:
- Александра Вујатовић, професор разредне наставе-руководилац
- Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
- Вера Стојисављевић, професор хемије
- Наташа Радивојевић, професор немачког језика
- Данка Нововић, професор физичког васпитања
- Драгана Стаменковић, психолог
Активности
Израда и имплементација плана и
програма ПО (динамика
реализације активности), за све
разреде, а посебно за 7. и 8. раз.
Реализација активности
предвиђених Планом ОС од 1.
до 8. разреда
Планирање и реализација
едукације наставника везаних за
ПО
Формирање ученичког тима за
ПО (у оквиру ђачког парламента)
Испитивање интересовања
ученика за секције и додатну
наставу, упућивање на часове,
праћење напредовања и
успешности
Упознавање са светом занимања
кроз све предмете и облике
наставе
Откривање даровитих ученика и
помоћ у укључивању у рад
центара за даровите и таленте,
изложбе радова, такмичења
Откривање ученика са
потешкоћама у учењу и
напредовању који раде по
индивидуализацији, ИОП1,
ИОП2
Реализација радионица за уч.7. и
8. разреда, по плану, на часовима

Време реализације

Носиоци реализације

август/септембар
током године

Тим ПО
одељ. стар,

август/септембар
током године

Тим ПО
одељ. стар,

током године, по
потреби

Тим ПО, Директор

септембар / октобар

ОС, наставници, ТПО

током године

ПП служба, наставници

током године

Учитељи, предм.наставници,
одељ. стар.

септембар, октобар,
током године

ПП служба, СТИО, наставници,
родитељи

септембар, октобар,
током године

ПП служба, СТИО, наставници,
родитељи

током школске године

Тим ПО, директор, уч.7 и 8 раз.,
одељ. стар., предметни
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ред. наставе, ОС и изборних
предмета
Оганизовање манифестација и
акција ПО-уређење кутка у
школи, презентације на шк.сајту,
сајмови образовања и занимања,
посете ср. школама, сусрети са
експертима, посете рад.
организацијама итд.
Информисање и укључивање
родитеља у реализацију ПО
/анкете, радионице, род.састанци,
и сл./
Организовање реалних сусрета и
трибина где родитељи
представљају занимања
ученицима

наставници
током године

Тим ПО, наставници,
Ученички парл. Савет родитеља,
лок.заједница, мрежа школа,НСЗ,
школ.управа

током године

Савет родитеља, ОС, наставници,
Диектор

током године

ТПО, Директор, наставници,
локална заједница, предузећа,
средње школе

8.2. План рада Дешјег савеза Пријатељи деце Србије

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
Пријатељи децeВождовца је друштвена, добровољна, непрофитна, самостална организација у
коју се укључују грађани у циљу заједничког доприноса остваривању друштвене бриге о деци и
подстицању активности на унапређивању рада са децом до навршених осамнаест годинаживота.
Чланови удружења су грађани различитих занимања и способности, привржени идеји да без срећног
детињства нема срећних и задовољних људи.
Удружење Пријатељи децeВождовца је члан асоцијација: Пријатељи деце Србије, Пријатељи
деце Београда, мреже организација за децу МОДС, мреже организација за владавину права. Заједничке
активности деце општине Вождовац реализоваће се у оквиру кампање НЕ ИЗОСТАВИМО НИ ЈЕДНО
ДЕТЕ организације УНИЦЕФ – а.
САДРЖАЈ РАДА
1. Програм активности са децом током лета:
- летњи кампови-радионице
- курс калиграфије у Школи за негу лепоте
- активности са децом у школама и другим
просторима Општине Вождовац и Града Београда
- изложбе дечјих цртежа и радова
1. Припреме за почетак школске године
- Утврђивање програма непосредног рада са децом и
обезбеђивање услова у школи и изван ње
- Припрема кадрова из основне школе, из редова
родитеља, грађана и других за конституисање савета

Време
реализације
јун - август

Извршилац
Секретар ПД
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Дечијих савеза.
1. Правци даљег развоја удружења
- Операционализација програма Дечијег савеза у
школи и општини за школску 2015/2016. годину /
његови основни циљеви и задаци, реалузатори
програма /.
2. Планирање Дечје недеље
- Припреме за обележавање Дечије недеље и
припреме ученика првих разреда основних школа за
приступање Дечјем савезу, обезбеђивање
одговарајуће литературе:добродошлица, беџева,
организација изложби дечијих радова.
3. Избор савета и секретара Дечјег савеза у школама
4. Акција солидарности "Деца – Деци"
5. "Тајанствени пријатељ" – Дечиа игра
(социјализација деце у групи)
6. Достављање извештаја школских савета о
реализованим програмима у протеклој школској
години.
САДРЖАЈ РАДА
1. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – од 5. до 11. oктобра
- Активности у дечијим установама, школама,
општини и граду Београду.
- Приступање ученика првих разреда Дечјем савезу
- Програм примене Конвенције о правима детета –
пројекат Буквар Дечијих права
- Свечани програми поводом Светског дана детета
5. октобра
- Пријем деце код Председника Скупштине
општине Вождовац
- Проглашавање добитника награде Дечије критике
Доситеј за најбољу књигу објављену у 2015. години
намењену деци и уручење дипломе и Плакете
Доситејево перо 7. октобра.
- остваривање програма у дечјим групама
- Сусрет Радост Европе
2. Еколошки програми – За лепши и чистији
Београд
-уређње школских дворишта, засађивање цвећа
идрвећа, сађење "Дрвета генерације"
- Програм "Заштитимо птице у Београду" припрема за квиз, израду цртежа и кућица за
птице.
3. Литерарни и ликовни конкурси

септембар

Секретар ПД

Секретар ПД
Веће учитеља
Веће уметности
Чланови ПД
Чланови ПД
Чланови ПД

Време
реализације
октобар

Извршилац
Секретар ПД
Веће учитеља
Веће уметности

Веће наставника
биологије и хемије
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- Октобарски литерарно ликовни конкурс посвећен
Дану општине и израда најлепших новогодишњих и
божићних честитки
- "Мали Пјер" – конкурс за дечју карикатуру
- ликовно-литерарни конкурс Волим Србију са
друштвом АФЕЈА
4. Инструктивни рад са просветним радницима и
активистима организације
- ДЕМУС – Дечје музичке свечаности Београда –
семинар за наставнике музичке културе
- Семинар за спровођење програма еколошких
активности
- "Говори лепо" – семинар за учитеље, наставнике и
професоре српског језика у припреми такмичења
рецитатора и драмског стваралаштва
1. Дечје музичке свечаности ДЕМУС
- Соло певачи и мали вокални састави – школска
такмичења
- "Најраспеваније одељење" (3. и 4. разреди)
разредна и школска такмичења

Веће уметности и
српског језика

новембар

Веће учитеља
Веће уметности

Веће српског језика
2. "Песниче народа мог" – школска такмичења
рецитатора

Веће уметности

3. "Мали Пјер" – изложба радова са конкурса за
дечију карикатуру

Веће учитеља
Веће уметности

4. Креативне радионице – припреме за Змајаду у
сарадњи са Ваздухопловним савезом Србије
1. Дечје музичке свечаности ДЕМУС
- Општинско такмичење "Најраспеваније одељење"

децембар

2. Припреме за обележавање Савиндана у школама
- Завршница литерарно – ликовног конкурса
- Драмски прикази – свечаности за децу и родитеље
3. Новогодишњи програми у дечијим групама,
одељењима, школама дечијим
вртићима и општини

Веће уметности и
српског језика
Веће учитеља
библиотекар

4. Обележавање Дана општине Вождовац
1. Прослава Светог Саве – школске славе у
школамa, библиотеци, општини и граду
1. ДЕМУС – "Најраспеваније одељење" – градско
такмичење

Веће учитеља
Наставник музичке
културе
Веће уметности и
српског језика

јануар

Секретар ПД
Чланови ПД
Наставници

фебруар
Веће уметности и
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2. Весели зимски распуст
3. Програми у слободном времену деце у
институцијама за децу
4. Радионице за време зимског распуста.
5. "Песниче народа мог" – општинско такмичење
рецитатора
1. Позоришне игре деце Београда
- Дечије драмске групе - општинско такмичење
( позоришне представе и мале драмске форме ),
2. ДЕМУС - ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ
- Општинско такмичење хорова ученика млађих и
старијих разреда
- Општинско такмичење малих инструменталних
састава и оркестара
- Општинско такмичење соло певача, малих
вокалних састава и група певача.
3. Мајска песничка сусретања - припреме у
школама
4Припрема змајева за Змајаду
5. Поздрав пролећу
- Литерарно-ликовни конкурс
- Еколошки програми - уређење школских
дворишта, сађење стабала и цвећа
- Припрема за Светски дан екологије - израда
цртежа, кућица за птице, квизови.
6. У сусрет Ускрсу
- осликавање ускршњих јаја и израда цртежа са
ускршњим мотивима
7. Градско такмичење рецитатора «Песниче народа
мог»
8. «Мали Пјер» - изложба радова са конкурса за
дечију карикатуру
САДРЖАЈ РАДА
1. Градска изложба карикатура "Мали Пјер“
2. Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа,
поезије, хумора у школама
3. Међународни дан дечје књиге
4. ДЕМУС - дечије музичке свечаности
- Градско такмичење хорова ученика млађих и
старијих разреда
- Мали инструментални састави и оркестри -

српског језика

март

Веће српског језика
Чланови ПД
Веће уметности

Веће уметности
Веће учитеља
Веће уметности

Веће учитеља
Веће уметности
Веће српског језика
Веће учитеља
Веће уметности
Време
реализације
април

Извршилац
Веће уметности
Веће учитеља
Веће српског језика
Веће учитеља
Библиотекар
Веће уметности
Наставник музичке
културе
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градско такмичење
- "Златна сирена" градско такмичење соло певача,
малих вокалних састава и група певача
Веће уметности и
српског језика
Веће учитеља
Чланови ПД
Наставници биологије

5. Позоришне игре деце Београда
6. 7. АПРИЛ - Дан здравља
7. Превентивни програми у спречавану алкохолизма
и наркоманије, пушeњa и SIDE међу децом

Вероучитељ
Веће учитеља
Веће уметности

8. Свечани програми и изложбе осликаних
ускршњих јајаповодом Васкршњих празника
9. Читалачка значка – општинско такмичење

Веће српског језика
Веће учитеља
Библиотекар

9. Ђачка песничка сусретања (прва половина маја)школско
1. Ђачка песничка сусретања - општинско

мај

2. 9. мај – Дан Европе и Дан победе над фaшизмом

Веће српског језика
Веће учитеља
Чланови ПД

3. «Моја машта смишља свашта» - програм за децу
предшколског узраста

Веће уметности

4. ДЕМУС
- Концерт победника музичких свечаности деце
Београда

Веће учитеља
Веће уметности
Чланови ПД

5. ЗМАЈАДА 2016. последња субота месеца маја
5. Дан изазова
- спортско рекреативне активности у школама и на
отворенимпросторима

Чланови ПД

6. Програмирање рада организација Дечјег савеза за
наредну школску годину
САДРЖАЈ РАДА
1. Дан Николе Тесле – 2. јун
- Програми у школама, општини и граду
2. Републичко такмичење хорова основних школа
3. Завршница активности "Заштитимо птице у

Време
реализације
јун

Извршилац
Наставници физике и
техничког
Веће уметности
Чланови ПД
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граду" – 5. јун
4. Школски вашари – дружење деце и родитеља у
школама – журке за кућне љубимце
5. Међународни дан ветра
1. Организовање Дечјих стваралачких кампова и
спортско-рекреативних активности деце

Наставници биологије
Чланови ПД
Веће учитеља
Чланови ПД
Веће учитеља
јул и август

Чланови ПД

током целе
године

Чланови ПД

2. Радионице за време летњег распуста.
1. Акције солидарности
2. Активности из области социјално-здравствене
заштите
3. Уређивачко-издавачко-пропагандна делатност

Руководилац Организације Пријатељи деце:Диана Чумићћ
Чланови Пријатеља деце су: секретар и чланови Пријатеља деце, Стручна већа: учитеља,
наставника уметности, наставника физичког васпитања, биологије и хемије, српског језика,
библиотекарка.

8.3. Прпграм здравствене защтите ушеника

Здравствено – васпитни рад са ученицима основних школа организује се у школи, породици и
здравственим установама. Основни циљеви оваквог програма су:
- стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим начином
живота;
- унапређивање хигијенских и радних услова ушколи и код куће;
- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на заштити и
унапређивању здравља ученика.
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САДРЖАЈ
1. Здрава исхрана:
- разноврсна исхрана;
- време за јело и оброци;
подстицање навика у вези са правилном
исхраном;
- храна, раст и развој;
- формирање ставова упогледу исхране;
- испитивање фактора гојазности и исхране у
пубертетском добу
2. Брига о телу – лична хигијена:
- одржавање хигијенских навика;
- зависност физичког изгледа од личне
одговорности за бригу о телу.
3. Хигијена становања и радног простора код
куће и у школи
4. Заразне болести
5. Бити здрав:
- савладавање лаких здравствених проблема;
- потреба за одмором, спавањем и
релаксацијом
6. Правилно коришћење здравствених служби:
- упознавање и први контакт са стоматологом;
- одлазак код лекара, како се понашати
7. Хумани односи међу половима:
- уочавање индивидуалних разлика међу
половима;
- сарадња са супротним полом.
8. Улога спорта и игре у очувању физичког
здравља
9. Болести зависности
Креативни рад на превенцији болести
зависности (радионице Твоје знање мења све)
10. Поштовање и уважавање узрасних разлика
11. Бити здрав – како да се спречи болест:
- спречавање инфекције;
- суочавање са развојним страховима
12. Зависност физичког изгледа од здравог
начина живота (ноћни изласци)
13. Ментално здравље младих

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током школске године

РАЗРЕД
1–4
1
1 -5
1–4
5
6 -7

током школске године
1–4
5-8
током школске године

1-4

током школске године
током школске године

1–4
5 -6
1 -2

током школске године
1
1-4
током школске године
1–2
3-4
током школске године

1-8

током школске године

5–8

током школске године
током школске године

3-6
5-6

током школске године

5–6
7-8
7-8

током школске године

7

Рад на реализацији програма одвијаће се у оквиру редовне наставе, ваннаставних активности и
ваншколских активности.
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8.4. Прпграм спцијалне защтите ушеника

У сарадњи са надлежним институцијама школа ће бринути о социјалној заштити ученика,
посебно ученика из осетљивих социјалних група, на основу програма социјалне заштите. У зависности
од потреба, школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз различите школске акције.
САДРЖАЈ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
САРАДНИЦИ
септембар,
разредне старешине –
октобар
директор,
педагог,
родитељи
током
школске разредне старешине године
педагог

Идентификација
ученика
са
посебним потребама из области
социјалне заштите
Сарадња
са
родитељима
–
старатељима
идентификованих
ученика
Успостављање сарадње са Центром Октобар
за социјални рад општине Вождовац
Успостављање сарадње са Црвеним
крстом на општини Вождовац
Проналажење најефикаснијег вида
пружања подршке идентификованим
ученицима
Организовање акција за прикупљање
неопходне помоћи идентификованим
ученицима
Праћење ефеката указане социјалне
помоћи
Разматрање могућности укључивања
ученика у трајнији облик социјалне
помоћи ученику којег пружа држава

педагог,
директор,
разредне старешине –
Центар за социјални рад
Октобар
педагог,
директор,
разредне старешине –
Црвени крст
октобар,
педагог,
директор,
новембар
разредне старешине –
Центар за социјални рад,
родитељи/старатељи
према потреби
директор, сви запослени –
Савет родитеља, Школски
одбор, јединице локалне
самоуправе
током
школске директор,
одељенски
године
старешина – Наставничко
веће
током
школске директор
–
Савет
године
родитеља, Школски одбор
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8.5. Прпграм защтите живптне средине

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести као и на
очување природних ресурса.

САДРЖАЈ И ОБЛИЦИ РАДА:
 уређење и чишћење школског простора: просторија школе, школског дворишта, школског парка;
 Еколошке радионице за ученике од 1. до 8. разреда „Рециклажа“ (друга половина септембра)
 организовање акције чишћење под називом "Велика метла" (најмање два пута годишње);
 акција чишћења и одржавања дворишта, "зелене патроле" (једном недељно);
 уређење простора испред школе и у школском дворишту (чишћење, риљање и озелењавање);
 неговање цвећа у учионицама и ходницима;
 предавање из области заштите животне средине и штетности загађености земље, воде и ваздуха;
 праћење ТВ емисија и филмова из ове области;
 прикупљање прилога на ову тему (из штампе, стручне литературе, ученичких литерарних радова
и сл.) за еколошки кутак;
 загађеност нашег града и како је смањити (предавање, разговор);
 у оквиру ПО упознати ученике са занимањима: инжењер хортикултуре, еколог, метереолог,
инжењер заштите на раду и слично.
Активности на реализацији програма су у оквиру Дечјег савеза, ОЗ, Покрета горана, еколошке и
биолошке секције.
По потреби овај план се може допунити и кориговати.
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.
8.6. План и прпграм рада ппдмлатка и пмладине Црвенпг крста

Руководилац: Милена Џамић
АКТИВНОСТИ
Усвајање плана рада
Упознавање са одредбама правилника о раду са
подмладком и омладином Црвеног крста
Сарадња са другим организацијама које
окупљају децу
Акција: „Недеља борбе против туберкулозе“

ДИНАМИКА
септембар
септембар

НОСИЛАЦ
рук. и ЦК
рук. и ЦК

септембар

рук. и ЦК

септембар

рук. и ЦК

Трка: „За срећније детињство“

септембар

рук. и ЦК

Припрема за акције солидарно – хуманитарног септембар
карактера
Прикупљање чланарине подмлатка и омладине септембар
за 2017/2018. год
Акција: „За сунчану јесен живота“
октобар

рук. и ЦК

Акција: „Дечја недеља“

октобар

рук. и ЦК

Излет и семинар за просветне раднике

октобар

рук. и ЦК

Учешће деце у акцији „Солидарност на делу“

октобар

рук. и ЦК

рук. и ЦК
рук. и ЦК

Почетак обуке екипе прве помоћи за основне новембар
школе
Акција „Друг – другу“
новембар

рук. И ЦК

Припрема за реализацију акције „Један пакетић новембар
– много љубави“
Припрема програма за посете болесној деци
новембар

рук. и ЦК

За ниже разреде предавања о болести зуба

новембар

рук. и ЦК

Акција „Један пакетић – много љубави“

децембар

рук. и ЦК

Акција сакупљања помоћи и обилазак вршњака
који су на дужем лечењу у здравственим
установама
Сарадња са другим организацијама које
окупљају децу
Завршетак акције „Један пакетић – много
љубави“
Припрема за реализацију обуке из прве помоћи
ученика
Припрема за књижевно – ликовни конкурс „Крв

децембар

рук. и ЦК

децембар

рук. и ЦК

јануар

рук. И ЦК

јануар

рук. и ЦК

фебруар

рук. И ЦК

рук. и ЦК

рук. и ЦК
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живот значи“
Припрема и почетак курса прве помоћи

фебруар

рук. и ЦК

Припрема за програм обележавања 8. марта

фебруар

рук. и ЦК

Обележавање 8. марта кроз програме

март

рук. и ЦК

Школска такмичења из прве помоћи

март

рук. и ЦК

Учешће на Градском такмичењу у квизу „Шта
знам о Црвеном крсту“
Обележавање Светског дана здравља према
програму који доставља Светска здравствена
организација, као и одговарајући информативни
пропагандни материјал
Општинска међушколска такмичења екипе Прве
помоћи
Свечани пријем првака у чланство Црвеног
крста кроз приредбе
Акција: „За срећније детињство“

март

рук. и ЦК

април

рук. и ЦК

април

рук. и ЦК

мај

рук. и ЦК

мај

рук. и ЦК

Активности поводом 8. маја – Дана Црвеног
крста
Реализација општинског такмичења екипа из
Прве помоћи
Акција „Друг – другу“ у делу који се односи на
прикупљање уџбеника и школског прибора за
ученике који су социјално угрожени
Седница Скупштина и органа основних
организација подмладка, који своде резултате
према планираним активностима
Учешће у Летњој школи подмладка Црвеног
крста у Боговађи
Остала задужења за рад око активности

мај

рук. и ЦК

мај

рук. и ЦК

јун

рук. и ЦК

јун

рук. и ЦК

јул - август

рук. и ЦК

јул - август

рук. и ЦК
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8.7. Прпграм сарадое са ппрпдицпм

Програм сарадње са породицом
ЦИЉ: Успостављање успешне сарадње родитеља и школе, међусобно уважавање и поверење како би
заједнички што боље деловало на развој ученика. Сарадња ће се остваривати у следећим облицима:
ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК - индивидуалним разговорима наставника, стручних сарадника и
директора о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и у школи и проблемима у учењу. У
контакту са родитељима поштоваће се личност родитеља, пружаће се потребне иформације уз коректно
понашање и очување угледа школе;
ПИСМЕНИ ОБЛИК– контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке;
ГРУПНИ ОБЛИК– разговори биће организовани са родитељима ученика код којих се јављају тешкоће
у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички пронашла што боље решења. Разговор ће
организовати одељењски старешина у сарадњи са директором и школским педагогом и психологом,
односно специјалним педагогом.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – сазиваће их, припремати и водити одељењски старешина. Одржаваће
се према плану одељењског старешине, а обавеза је најмање четири родитељска састанка у току године.
Евиденција о одржаним састанцима водиће се у дневницима рада.
Посебна сарадња са родитељима се остварује у изради индивидуално образовног плана за ученике са
посебним потребама и преко Савета родитеља.
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САДРЖАЈ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Огласна
табла
(припрема
материјала и уређивање огласне током школске године
табле)
Брошуре (подела родитељима)

током шкoлске године

Отворена врата

одређен дан у току седмице,
тј. месеца

Родитељски састанци

у току школске године

Учешћа у тимовима школе

у току школске године

Школски одбор

у току школске године

Савет родитеља

током школске године

Трибине

у току школске године

Радионице

друго полугодиште

Стручна предавања

прво полугодиште

Школске свечаности

октобар, јануар и мај

Анкетирање

крај првог полугодишта

Дан породице

Мај

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
наставници,
педагог
наставници,
педагог
разредне
старешине
разредне
старешине,
педагог,
директор
школе
педагог,
чланови
тима
директор
школе,
секретар
директор,
родитељи
педагог,
наставници
наставници,
педагог
наставници,
педагог
наставници,
ученици,
директор, педагог
Педагог,
наставници
Педагог, наставници
предавачи
Учитељи,
наставници

Новогодишњи и
ускршњи базар

Децембар, април

Спортски дан

Током године

Посете часовима

Током године

Учитељи,
наставници
Родитељи,
наставници,
учитељи
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Учешће у организацији
и реализацији
активности

Током го дине

Наставници,
родитељи, у читељи

Током године

Родитељи,
наставници,
учитељи

8.8. ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ СППРТА И СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља,
наркоманије и малолетничке делинквенције, школа у оквиру Годишњег плана и Школског програма
реализује Програм школског спорта којим су обухваћени сви ученици. У оквиру програма школа
организује током сваког полугодишта недељу школског спорта која обухвата такмичења свих ученика у
спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. Учесници у овом програму су
сви ученици од првог до осмог разреда, а спроводе га учитељи и наставници физичке културе у сарадњи
са локалном заједницом.

Редни
број
1.

2.

2.

3.

4.

Садржај рада

Време

Сарадници

Евалуација
Запажања о реализацији

Укључивање ученика од 1. до
8. разреда у спортске секције у IX
складу са понудом и ресурсима

Наставници
физичког
васпитања
учитељи

Aнкетирање
Праћење редовности
Остварени резултати

Атлетика: Трчања, скокови,
бацања -учешће на школском и X
општинском
такмичењу
и
такмичењу у организацији
Црвеног крста Вождовац
Рукомет: Рукометни турнир у
оквиру школе и учешће на X
турнирима у организацији
Савеза за школски спорт
Трка за срећније детињство

Наставници
физичког
васпитања
Црвени
крст
Вождовац
Стручно веће за
физичко
васпитање
Одељењске
стрешине
Родитељи

Пре такмичења и недеље
школског спорта обавити
припреме
са
свим
ученицима од V – VIII раз.

Aктив
наставника
физичког
васпитања

Остварени резултати
Анализа

Недеља школског спорта
Учешће
на
школском
међуодељенском такмичењу у XI
кошарци
Учешће
на
кошаркашком
турниру у организацији Савеза
за школски спорт
Ритмичко спортска гимнастика:
Отворено школско и градско II
такмичење

Укључити и ђаке и њихове
родитеље
за
суђење,
обезбеђење терена и сл.

Актив
настав.
физичког
васпитања
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5.

Учешће на турнирима
*Одбојка
*Мали фудбал

6.

Атлетика: Београдски маратон
Tрка задовољства
II
Пливање: Учешће на градском
такмичењу основних школа.

7.

8.

9.

III
IV

Учешће на такмичењу Мала
олимпијада
V

Учешће на такмичењима и
турнирима у организацији
Савеза за школски спорт и
Градског секретаријата за спорт
и омладину
Анализа
остварености
програма, анкетирање ученика
за изабрани спорт

X
VI

V
VI

Спортски савез Остварени резултати
Вождовац
Анализа
Актив
наставника
физичког вас.
Остварени резултати
Актив
Анализа
наставника
физичког вас.
Укључити и ђаке, родитеље
Наставник
и запослене у што већем
информатике
броју
одељенске
старешине
сарадници
Актив
Анализа
остварених
наставника ф.в.
резултата
учитељи

Актив
настав. Анализа
физичког вас.
резултата
СС Београда
Извештаји

остварених

Актив
наставника ф.в
одељенске
стрешине
ППС

остварених

Анализа
резултата
Извештаји

8.9. Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе
Чланови Тима за сарадњу са локалном заједницом: Бојана Блажевић, професор разредне наставе
и Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор музичке културе.
За реализацију дела свог програма, посебно садржаја друштвеног, културног,

спортског и

забавног карактера, школа ће остваривати сарадњу са одређеним организацијама и институцијама шире
друштвене средине. По правилу, то су организације које и саме реализују садржаје који имају васпитну,
културну и рекреативну функцију и тиме квалитетно допуњују школски програм.

ОБЈЕКТИ:
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 град Београд – историјски и споменички локалитети, архитектура, градска инфраструктура,
свакодневни и културни живот града;
 музеји града: Вуков, Доситејев, Народни, Војни, Етнографски, Николе Тесле, Природњачки;
 библиотека града Београда;
 дечји културни центар;
 биоскопи и позоришта;
 спортски центари и спортске организације;
 ботаничка башта;
 сајамске манифестације;
 објекти за наставу у природи;








Дом здравља “Вождовац” и Градски завод за здравствену заштиту
Оптина Вождовац- шаховски клуб Делфин
Пројекат Рециклажа-Удружење Живимо заједно
Организација НТЦ учење-радионице за даровите ученике
„Соко-штарк“
Спомен кућа Војводе Степе
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Продубљивање наставних садржаја, упознавање прошлости народа, живота значајних личности;

васпитавање ученика да поштују културну и историјску баштину, коришћење фонда књига и књижевни
сусрети; развијање опште културе и естетских критеријума.
Културно-забавни и образовни програм; дружење, развијање културе понашања.
Проширивање наставних садржаја, развијање опште културе и естетско васпитање.
Спортско-рекреативне активности.
Упознавање света ботанике, неговање љубави према биљкама.
Учење кроз игру, забаву, рекреацију, развијање љубави према природи.
Систематски прегледи ученика, превентивна заштита, здравствено просвећивање.

242

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
Активност

Динамика

*Музеји града (Вуков и Доситејев, Војни,
Етногра,фски, Природњачки, Николе Тесле...)

по договору

*Биоскопи и позоришта

континуирано

*Спортски центри и спортске организације

континуирано

*Ботаничка башта

по договору

*Сајамске манифестације (Сајам
књига,Фестивал науке)

октобар/децембар

*Дом здравља Вождовац и Градски завод за
здравствену заштиту, предавања

континуирано

* Сарадња са општином Вождовац

континуирано

-предавања
-такмичења
-путовања
-Дан општине
*Сарадња са МУП-ом

континуирано

Предавања
Пројекат Основи безбедности
*Сарадња са вртићима
Радионице
Посете
*Сарадња са Извиђачким савезом Вождовац

aприл

*Сарадња са удружењем Пријатељи деце
Вождовац

континуирано

по договору

Конкурси, такмичења

243

Годишњи план рада ОШ „Данило Киш"
8.10. План васпитнпг рада щкпле

Васпитни рад у школи биће усмерен на то да оспособи и припреми ученике за живот, за примену
стеченог знања и стваралачког коришћења радног времена, развијање интелектуалних и физичких
способнисти, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и човекове околине, развијање
хуманости, патриотизма, васпитање за хумане односе међу људима без обзира на пол, расу, веру,
националност, неговање културног понашања и очувања културног наслеђа и традиција.
Програм васпитног рада школе у току 2017/2018. обухватиће прилагођавање ученика на школу и
учешће у школским активностима:
 подстицање личног развоја;
 подстицање социјалног сазнања и социјалних односа;
 развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба;
 неговање активности за решавање индивидуалних проблема;
 формирање аутономне моралности и изграђивањеморалних и других вредности.
Поменути програмски задаци реализоваће се у току читаве школске године кроз програме
наставних области од 5-8 разреда, рад слободних активности, сарадњу са родитељима, у оквиру часова
ОЗ и разредног старешинства, рад ученичких организација, сарадњу са друштвеном средином и кроз
друге видове активности у школи и ван ње.
С обзиром да наставни садржаји могу имати утицај не само на стицање и усвајање знања већ и на
прихватање одређених облика и начина понашања ученика то ће се добар део програма васпитног рада
реализовати кроз планиране наставне садржаје. Значајан део овог програма ће се реализовати у оквиру
рада ОЗ и часова разредног старешинине (садржај је конкретно дат у часовима ОЗ од 1-8. разреда).
Са правилима школског живота и рада ученике ће упутити разредне старешине у оквиру рада на
часовима разредног старешине и настојати да ученици својим понашањем не нарушавају, већ, напротив,
уважавају и даље изграђују норме хуманог понашања (садржаји су дати у плановима одељењских
старешина).
Погодним облицима, методама, средствима и разрађеним васпитним циљевима успешно ће се
реализовати и кроз рад у оквиру слободних активностсти као кроз континуирану и осмишљену
педагошку сарадњу између школе, ђачких родитеља, друштвене средине, средстава јавног
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информисања, организација и институција као што су Дечји савез, Народна техника, Црвени крст, Савез
извиђача, покрет горана, Спортски савез и др. (садржаји кроз које ће се ови задаци реализовати дати су у
плановима рада поменутих организација).
Кроз програме друштвено корисног рада реализоваће се циљеви и васпитни задаци у чијој
организацији ће учествовати сви ученици школе укључивши се у низ радних, хуманитарних,
производних и сабирних акција у школи и локалној средини.
Школа ће помагати родитељима у остваривању васпитне функције породице а у реализацији
појединих васпитних циљева укључиће и родитеље у рад школе.
Ради остваривања васпитних задатака из појединих поменутих програма школа ћесарађивати са
другим институцијама.
8.11. Програм превенције малолетничке деликвенције
Програм превенције малолетничке деликвенције обухвата:
 праћење напредовања ученика у школи и изостајање са наставе (током године);
 праћење понашања ученика и идентификација ученика који испољавају асоцијалне облике
понашања (током године);
 анкета – коришћење слободног времена (октобар);
 организација слободног времена младих у школи (дечије игре без границе, спортска такмичења,
квизови, игранке и сл.) – октобар, новембар, април, мај, јуни;
 саветодавни рад са родитељима ученика у циљу разрешавања сукоба и неспоразума родитељ –
дете (током године);
 интензивирање сарадње са породицом ученика који имају проблема у настави, изостају са часова
или показују асоцијалне облике понашања (током године);
 предавања у оквиру одељенске заједнице о болестима зависности – октобар, новембар, децембар
2016. године и фебруар и март 2017. године;
 одлике пубертетског доба – разговор са ученицима (током године);
 предавање за родитеље (април 2017. године);
 доколица и скитња као предуслов деликвентности – разговор са ученицима;
 организовање радионице за ученике 7. и 8. разреда
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 ангажовање ученика са почетним облицима асоцијалног понашања у ваншколским активностима
(током године);
 сарадња са центром за социјални рад (збрињавање ученика са поремећеном породичном
атмосфером, ученика лошег материјалног стања) – током године;
 сарадња са службом медецинског центра – саветодавна помоћ (током године);
 сарадња са МУП-ом (одељење за малолетничку деликвенцију) на сузбијању малолетничке
деликвенције (током године).
ПОЉЕ РАДА

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

1. РЕДОВНА НАСТАВА

учитељи и разредне I - VIII
старешине
разредне старешине
I - VIII

2.ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА
-Актуелна дешавања и проблеми у разреду
-Адекватни садржаји из следећих програма:
Програм
превенције
малолетничке
делинквенције
Програм за развој, мир и толеранцију
Програм еко заштите животне средине
Програм Дечјег савеза и Дечје недеље
3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
-Предвиђене по годишњем Плану рада школе
4. САРАДЊА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА
-Редовни родитељски састанци
-Саветодавни рад са род. уч. која показују
поремећаје у понашању
-Укључивање родитеља у све видове рада
школе
-Савет родитеља
5.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА
-Пружање инф. и мат. из области превенције
насиља и наркоманије
-Укључивање наст. у радионичар. нач. рада
-Примена метода активног учења по већ
постојећем Програму стручног усавршавања
6. САРАДЊА ШКОЛЕ СА
ИНСТИТУЦИЈАМА ДРУШТ.СРЕДИНЕ
-Сарадња са Центром за социјални рад
-Сарадња са Домом здравља
-Сарадња са спортским клубовима
-Сарадња са локалним медијима
-Сарадња са МУП-ом

наставници

РАЗРЕД

I - VIII

педагог,
радници I - VIII
Центра за социјални
рад
родитељи,
разредне
старешине, директор
педагог и наставници

I - VIII

Стручни тим Центра за I - VIII
соц.рад,
разредне
старешине и педагог,
лекари, предст.клубова,
представници медија,
представници МУП-а
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8.12. Прпграм безбеднпсти и здравља на раду
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне
самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
Ради одржавања високог нивоа безбедности и здравља на раду ученика и запослених у Основној школи
„Данило Киш“ присутне су следеће активности:
Редовно одржавање опреме у кабинетима, електричних инсталација, гасних инсталација, инсталација
грејања у складу са техничким прописима, стандардима и упутствима произвођача.
Периодични прегледи и испитивања опреме за рад и инсталација у складу са прописима из области
безбедност и здравље на раду, техничким прописима и стандардима,
Испитивање услова радне околине,
Процена ризика од повреда на раду и оштећења здравља
Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Усвојени су Правилник за безбедност и здравље на раду и Правила за заштиту од пожара
Одељенске старешине и наставници који са ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје
обавезни су да ученике упознају са опасностима и штетностима с којима се могу суочити за време
остваривања образовно - васпитног рада и других активности које организује Школа, као и са
превентивним мерама како би се ризик од повреда свео на најмању могућу меру
Наставници едукују ученике о
o безбедном кретању у просторијама школе и школском дворишту,
o поступцима евакуације у случају пожара ,
o опасностима и превентивним мерама приликом извођења наставе у кабинетима за хемију,
физику, техничко образовање, информатику и рачунарство и фискултурној сали,
o значају придржавања и поступања по саобраћајним знацима који су постављени у околини
школе и на путу до исте,
- Ангажовање Сектора за ванредне ситуације и Ватрогасног савеза Београда ради едукације ученика из
области заштита од пожара и спасавање,
- Ангажовање локалне заједнице (у сарадњи са Управом за безбедност и здравље на раду) ради
упознавања ученика са физичким, хемијским и биолошким опасностима и штетностима
- Ангажовање локалне заједнице (у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, Саобраћајном
полицијом) ради упознавања ученика са безбденим кретањем у саобраћају
Родитељи преко својих представника у Школском одбору предлажу мере за унапређење безбедности
и здравља ученика,
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Ради спровођења и унапређења безбедности и здравља ученика и запослених, Школа сарађује са
државним органима и органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква
сарадња потребна, а посебно са: Министарством просвете, Министарством унутрашњих послова,
Општином Вождовац, Сектором за ванредне ситуације, комуналним предузећима и сл.

8.13. План и прпграм рада тима за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и
занемариваоа

Чланови Тима за заштиту од насиља:
-

Драгана Стаменковић, психолог школе-координатор
Данијела Чоловић, директор школе
Диана Чумић, професор разредне наставе
Маја Николић, професор разредне наставе-записничар
Иван Пузовић, професор физичког васпитања
Наташа Јевтић, професор физичког васпитања
Душица Пецељ,професор географије и грађанског васпитања
Јелена Калезић, професор историје
Софија Љубинковић, професор ликовне културе

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима које је
усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце
од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике Србије објавило је Посебани
протокол за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама.
Искуства указују да су главне препреке за ефикаснију заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама, нејасне процедуре и недефинисане улоге свих актера
у том процесу.Због тога су приоритетни задаци установа које се баве образовањем и васпитањем деце и
младих да утичу на формирање ставова о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање
толеранције,разумевања и прихватања различитости.
Када је наша земља ратификовала Конвенцију о правима детета,обавезала се да прихвати мере за
спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и тиме обезбеди мере
подршке за физички и психички опоравак детета жртве насиља и његову социјалну реинтеграцију.
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Насиље

може

бити:

физичко,емоционално

или

психолошко,сексуално,електронско

насиље,злоупотреба,занемаривања и немарно поступање и експлоатација.
Полазећи од става да се свако насиље над децом може спречити,важно је да установа креира климу
у којој се:
 учи, развија и негира културу понашања и уважавања личности;
 не толерише насиље;
 не ћути у вези са насиљем;
 развија одговорност свих;
 сви који имају сазнање о насиљу обавезују на делање.
У Посебном протоколу су представљене превентивне активности и дефинисане процедуре у
заштити деце од насиља, у којима је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад образовноваспитне установе. Он је намењен директорима, наставницима,стручним сарадницима, ненаставном
особљу,деци и ученицима, родитељима,представницима локалне заједнице, као и другим релевантним
институцијама које су укључене у превенцију и решење проблема насиља. У њему се разрађује интерни
поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања или занемаривања. Он пружа и
оквир за превентивне активности.
У циљу што ефикасније превенције насиља и ефикасних интервентних активности, Тим за
заштиту ученика од насиља усвојио је Програм за заштиту деце од насиља. Програм је усвојен 5.5.2015.
године и у њему су детаљно разрађени поступци и задужења запослених како у превентивним
активностима, тако и у активностима интервенције. Сасатавни део овог Програма су и обрасци који се
односе на појачани васпитни рад са ученицима код којих за тим постоји потреба, као и обрасци који се
односе на евиденцију насилног понашања.

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Израда Плана рада Тима за заштиту ученика септембар
од насиља злостављања и занемаривања
Подела задужења унутар тима

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
чланови Тима

Упознавање запослених у школи, родитеља и септембар
ученика
са
законском
регулативом
правилницима, протоколима о заштити и

чланови Тима
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безбедности и планом и програмом рада тима
Упознавање
родитеља
са
правилима септембар
понашања и кућним редом школе
Информисање ученика преко ЧОС о посебном септембар
протоколу, израда или ревидирање постојећих
одељенских правила
септембар
Утврђивање мера за кршење правила
октобар
Правила фер плеја – организовње часа у током године
сваком одељењу
Развијање свести за препознавање и реаговње
на насиље, злостављање и занемаривање
(анкете,радионице, предавња, представе..)
Укључивање драмске секције у организовње
тематских
радионица
(Поштовње
различитости..)
Промовисање
позитивних
вредности
обележавањем значајних датума:
21. 9. – Међународни дан мира
Октобар - активности у оквиру Дечије недеље
16. 11. – Светски дан толеранције
Децембар - Међународни дан солидарности
(месец даривња)
Јануар- Светски дан породице
Фебруар –месец правде
Март - родна равноправност и поштовње
различитости
Април- месец осмеха
Мај- месец пријатељства
Подстицање
позитивних
примера
(представљање уч. талената,организовање
радионица Одељење похваљује.. топ листа
најбољих поступака.. наградни конкурси на
нивоу школе
Рад са ученицима у циљу препознавања
насиља (индивидуални и групни разговори)
Упознавање
родитеља
са
заједничком
стратегијом безбедности у школи
Организовње заједничких активности у
сарадњи са родитељима и спортским
клубовима
Спортски дан, такмичења, турнири у
друштвеним играма

током године
током године
током године

Током године

током године
октобар
Током године

одељенске
старешине
одељенске
старешине,
педагог
ОС,
ученици
представници
парламента
наставници
физичког
васпитања, ОС
струч.служба,
Ученички
парламент
чланови драмске
секције,
наставници
одељенске
старешине,
наставници,
ученици,
представници Уч.
парламента,
стручни
срадници,
директор,
родитељи

Чланови
Тима,ОС,
ученици,
представници Уч.
парламента
чланови Тима
чланови
Тима,
ОС
чланови
Тима,
ОС, предметни
наставници,
спортски клубови
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Праћење понашања, евидентирање пријава, током године
процена нивоа ризика, предлог мера и
праћење ефекта
Израда Плана појачаног васпитног рада и током године
плана заштите (по потреби)

чланови
Тима,
одељенске
старешине
Чланови
тима,
ОС

Сардња са релевантним установама и
стручњацима у циљу информисања ученика ,
наставника и родитеља
Планирање превентивних и интервентних
активности у складу са протоколом и
усклађивање мишљења о предлогу мера и
даљем поступању
Усклађивање планова и програма наставника
са одређеним темама везаним за Протокол
Укључивање Ученичког парламента у
спровођење Протокола о заштити уч. од
насиља,
предлагање
превентивних
активности, информисање осталих ученика,
вршњачко посредовање у сукобима
Стручно усавршавање наставника у циљу
унапређивања комуникацијских вештина и
ненасилног решавња сукоба

чланови Тима,
спољни
сарадници
чланови
Тима,
одељенске
старешине

током године
током године

током године
током године

чланови
Тима,
наставници
школски Тим

Минимум
један Тим за стручно
семинар за све усавршавање
чланове колектива

Праћење ефеката предузетих мера,
Мај, јун
укључивање свих актера у процену стања и
израда годишњег извештаја
Анализа остварених активности и предлог
плана рада за наредну годину
Реализација пројекта Родна освешћеност,
септембар-март
превенција насиља и дискриминације у
вртићима и школама

чланови Тима

чланови Тима
наставници
ученици
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8.14. ПРПГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА У
ШКПЛИ

Садржај:
1.

Значење појма насиље, злостављање и занемаривање

2.

Облици насиља

3.

Подела најчешћих облика насиља

4.

Задаци школе и основни принципи рада

5.

Циљеви програма

6.

Задаци

7.

Тим за заштиту деце од насиља

8.

Редослед поступања и реаговања у случају појаве насиља

9.

Унутрашња заштитна мрежа

10.

Евиденција и документација

11.

Евиденција насилног понашања

12.

Обрасци за појачан васпитни рад

На основу међународног документа Конвенције права детета и докумената које је усвојила
Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од
злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама, Приручника за примену посебног
протокола за заштиту деце и ученика, на основу Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010), члана 103. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009), ОШ “Данило Киш” (у даљем
текст Школа) на седници Тима за заштиту ученика од насиља одржаној 05.05.2015. године доноси:
ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У
ШКОЛИ
у даљем тексту Програм који прецизира улоге и одговорности свих субјеката укључених у живот и рад
Школе. Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у
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поступању у заштити ученика од насиља. Одређена је подела одговорности и улоге током протокла
поступања. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.
I ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства
деце / ученика.
Злостављање или злоупотреба детета обухвата све врсте физичког и / или емоционалног
злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и комерцијалну или
другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања дететовог здравља,
његовог развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.
У даљем тексту под насиљем се подразумева и злостављање и занемаривање.

II ОБЛИЦИ НАСИЉА
Насиље може имати следеће облике:


Физичко



Емоционално / психичко



Социјално



Сексуално насиље и злоупотреба деце



Насиље злоупотребом информационих технологија

III ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА
У табели су приказани нивои и различити облици насиља. У зависности од интензитета,
учесталости и последица које оставља насиље, поједини облици насиља се појављују на више
различитих нивоа.
1.

ПРВИ НИВО

Ове облике насиља решава самостално наставник / одељенски старешина у оквиру саветодавно васпитног рада са децом – појединцима, групом или одељењем.
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Физичко

Емоционално

/ Социјално

насиље

психичко насиље насиље

Сексуално

Насиље

насиље

и злоупотребом

злоупотреба деце информационих
технологија
ударање

исмејавање,

добацивање,

добацивање,

Узнемиравајуће

чврга,

омаловажавање,

подсмевање,

псовање,

“зивкање”,

гурање,

оговарање,

игнорисање,

ласцивни

узнемиравајућих

штипање,

вређање, ругање, искључивање

гребање,

називање

групе

гађање,

погрдним

фаворизовање на етикетирање,

чупање,

именима,

основу

сексуално

уједање,

псовање,

социјалног

додиривање,

саплитање,

етикетирање,

статуса,

шутирање,

имитирање,

припадности,

прљање,

“прозивање”

насилно

из коментари,
или ширење

порука СМС – ом,
прича, ММС – ом, путем
веб сајта

верске гестикулација

уништавање

дисциплиновање,

ствари,...

ширење гласина

2.

слање

ДРУГИ НИВО

У решавање ових облика наиља наставник / одељенски старешина укључује Тим за заштиту од
насиља.
Физичко

Емоционално

/ Социјално

насиље

психичко насиље насиље

Сексуално
насиље

Насиље
и злоупотребом

злоупотреба деце информационих
технологија
шамарање,

Уцењивање,

сплеткарење,

сексуално

огласи,

клипови,

ударање,

претње,

игнорисање,

додиривање,

блогови, злоупотреба

гажење,

неправедно

неукључивање,

показивање

форума

четовања,
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цепање

кажњавање,

неприхватање,

порнографског

снимање

одела,

забрана

манипулисање,

материјала,

појединца

“шутке”,

комуницирања

, експлоатација,

показивање

њихове

затварање,

искључивање,

пљување,

одбацивање,

отимање

национализам,...

камером
против
воље,

интимних делова снимање

камером

тела, свлачење, ... насилних

сцена,

и манипулисање,...

дистрибуирање

уништавање

снимака и слика

имовине,
измицање
столице,
чупање

за

уши

и

косу,...

3. ТРЕЋИ НИВО
Ако ученици трпе или чине неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других
институција, тј. активирање спољашње заштитне мреже.

Физичко

Емоционално

/ Социјално

насиље

психичко насиље насиље

Сексуално
насиље

Насиље
и злоупотребом

злоупотреба деце информационих
технологија
туча,

застрашивање,

претње,

завођење

дављење,

уцењивање,

изолација,

стране одраслих, сцена,

бацање,

рекетирање,

одбацивање,

подвођење,

узроковање

ограничавање

терор групе над злоупотреба

снимака

опекотина,

кретања,

појединцем

дечја порнографија

ускраћивање навођење

на групом,

насилних

дистрибуирање

/ положаја,

и

слика,

навођење,

сна и хране, коришћење

дискриминација,

изнуђивање

излагање

организовање

принуда

психоактивних

од снимање

и
на
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ниским

супстанци,

температура укључивање
ма,

напад секте,

оружјем,..

затворених група сексуални
у (кланова),
национализам,...

чин,

силовање,
инцест,...

занемаривање,...

IV ЗАДАЦИ ШКОЛЕ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РАДА
У школи ћемо креирати климу у којој се:
•

учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;

•

не толерише насиље;

•

не ћути у вези са насиљем;

•

развија одговорност;

•

реагује на сазнања о насиљу.
Интерес детета / ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или

учествују у раду школе.
У раду са ученицима је неопходно обезбедити поверљивости података и заштиту права на
приватност детета и ученика.
Омогућићемо деци / ученицима да учествује у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и
континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз
могућност да изразе своје мишљење.
Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко
порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике (боју коже, језик, вероисповест,
националност, способности и специфичности детета).

V ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ је унапређење квалитета живота ученика применом:
•

мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика;
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•

мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи.

Специфични циљеви:
•

спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;

•

укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно

и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање
програма превенције;
•

подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља,

злостављања и занемаривања;
•

дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља;

•

информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од

насиља и реаговање у ситуацијама насиља.
VI ЗАДАЦИ
Задаци у области превенције:
•

упознавање са правном регулативом - Општим и Посебним протоколом;

•

израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља;

•

дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака;

•

развијање и поштовање богатства различитости и културе поашања у оквиру васпитно -

образовних активности;
•

организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата;

•

организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце / ученика од

насиља;
•

дефинисање правила понашања и последица кршења правила;

•

развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља;

•

умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор,

Ученички парламент, Наставничко веће).
Задаци у области интервенције:
•

усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;
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•

сарадња са релевантним службама;

•

континуирано евидентирање случајева насиља;

•

праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере;

•

подршка деци која трпе насиље;

•

рад са децом која врше насиље;

•

оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање;

•

саветодавни рад са родитељима.
VII ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Чланови Тима су:
1.

Диана Чумић, наставник разредне наставе

2.

Маја Николић, наставник разредне наставе

3.

Анђелка Мирковић, наставник математике

4.

Иван Пузовић, наставник физичког васпитања

5.

Ивана Рајковић, педагог

6.

Данијела Чоловић, директор

Задаци чланова Тима су да:


учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;



информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, препознавању и

реаговању на насиље;


координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне активности);



организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика;



организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика;



прате и процењују ефекте предузетих мера;



сарађују са релевантним установама;



организују евидентирање појава насиља;



прикупљају документацију;
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извештавају стручна тела и органе управљања.
VIII РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА И РЕАГОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НАСИЉА

У случају сазнања да је дошло до насиља, а након заустављања насиља и смиривања учесника у
насилној ситуацији, редослед поступања у Основној школи „Данило Киш“ је следећи:
1.

Прикупљање информација од учесника и сведока насилне ситуације:
- разговор одељенског старешине са учеником
- разговор педагога са учеником

2.

Евидентирање насилне ситуације ( књига дежурства и евиденциони лист)

3.

Консултације у установи у циљу утврђивања нивоа насиља и даљим корацима
- разговор одељенског старешине и педагога
- обавештавање Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

4. Информисање родитеља
- разговор одељенског старешине,односно, педагога са родитељима
5. Информисање надлежних служби по потреби (МУП, центар за социјални рад)
6. Договор о заштитним мерама ученика ( одељенски старешина, педагог, родитељ)
7. Покретање појачаног васпитног рада
- упућивање писменог захтева директору школе за покретање појачаног васпитног рада;
- доношење решења од стране директора школе о покретању појачаног васпитног рада;
-

обавештавање родитеља да је донета одлука о покретању појачаног васпитног рада и

упућивање позива у циљу израде плана појачаног васпитног рада (одељенски старешина);
- израда плана појачаног васпитног рада.
8. Праћење ефеката предузетих мера
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IX УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.
Улоге и одговорности запослених и ученика у школи:
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:


Дежура у складу са распоредом;



Уочава и пријављује случај;



Покреће процес заштите детета – реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од

стратегија;


Обавештава одељенског старешину о случају;



Евидентира случај у књигу дежурства;



Сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља.
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА:



Уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;



Учествује у процесу заштите деце;



Разговара са учесницима насиља;



Информише родитеље и сарађује са њима;



По потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља;



Прати ефекте предузетих мера;



Евидентира случај и води документацију;



По потреби, комуницира са релевантним установама.
ТИМ:



Уочава случајеве насилног понашања;



Покреће процес заштите детета, реагује одмах;



Обавештава одељенског старешину и сарађује са њим;



По потреби, разговара са родитељима;



Пружа помоћ и подршку деци / ученицима, наставницима;



Разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;



Обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера;



По потреби, сарађује са другим установама;



Евидентира случај.
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ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:


Дежура по распореду;



Прекида насиље;



Уочава и пријављује случајеве насилног понашања.
УЧЕНИЦИ, ДЕЦА:



Уочавају случајеве насилног понашања;



Траже помоћ одраслих;



Пријављују одељенском старешини;



За теже случаје консултују чланове школског Тима;



Учествују у мерама заштите.
X ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Евиденцију води:

1.

Одељенски старешина, наставник

2.

Одељенски старешина-тромесечни извештај-евиденција насилних ситуација(образац у прилогу)

3.

Тим – уколико се укључи у интеграцију

4.

Стручна служба
У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, последице,

исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд.
Разредни старешина, стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља.
Одељенске старешине бележе различита запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља,
колега. Ове белешке се периодично анализирају на нивоу Тима, одељенског и наставничког већа и др.
Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који
захтевају њихово укључивање.
Документација се чува на сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост података.
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XI ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА
Датум настанка насилне ситуације: ________________________________
МЕСТО:
- у дворишту школе
- у ходнику
- у тоалету
- у учионици
- на путу до / од школе

ВРЕМЕ:

НАЧИН ОТКРИВАЊА:

- пре доласка у школу
- по доласку у школу
- на часу: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- на одмору
- у току активности
- у току слободног времена

- личним увидом
- дојавом посматрача
- дојавом родитеља
- посредно (телеф. пријава)
- уочавањем знакова
- дојавом особе која је
доживела насиље
- од ____________________

УЧЕСНИЦИ НАСИЛНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОСОБА КОЈА ВРШИ НАСИЉЕ (подвући)
ОСОБА КОЈА ТРПИ НАСИЉЕ (подвући)
Ученик:
Ученик:
М/Ж
М/Ж
разред:
разред:
Група:
Група:
хомогеног узраста
хомогеног узраста
хетерогеног узраста
хетерогеног узраста
истополна
истополна
хетерополна
хетерополна
Одрасли:
Одрасли:
учитељ
учитељ
предметни наставних
предметни наставних
одељенски наставник
одељенски наставник
дежурни наставник
дежурни наставник
техничко особље
техничко особље
административно особље
административно особље
стручни сарадник
стручни сарадник
директор
директор
родитељ (сопствени / туђи)
родитељ (сопствени / туђи)
Насилна ситуација се:
–

дешава први пут

- понавља више пута

Кратак опис насилне ситуације: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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_____________________________
Врста интервенције: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________
Предложене мере заштите и начин праћења спровођења предузетих мера: ____________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________
Вредновање и процена ефикасности предузетих мера: _______________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________1___________________________________
_
Датум пријаве насилне ситуације: ___________________________________________
Подносилац пријаве: _______________________________________________________
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XII ОБРАСЦИ ЗА ПОЈАЧАНИ ВАСПИТНИ РАД
1. ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ ЗА ПОЈАЧАНИМ ВАСПИТНИМ РАДОМ
ОШ “ДАНИЛО КИШ”
На основу члана 113. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“ 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 10. Правилника о васпитно дисциплинској и материјалној
одговорности ученика дел. бр. …..... од ................ подносим

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ
ЗА ПОЈАЧАНИМ ВАСПИТНИМ РАДОМ

Име и презиме: ________________________________________
Разред и одељење: _________
Уочени проблем:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Датум:
_________________

Подносилац захтева:
_____________________
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2. РЕШЕЊЕ О ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ
ОШ “ДАНИЛО КИШ”
На основу члана 113. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“ 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 10. Правилника о васпитно дисциплинској и материјалној
одговорности ученика дел. бр. …..... од ................ доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ
Име и презиме ученика: _______________________________________
Разред и одељење: _________

Појачан васпитни рад обављаће:








Одељењски старешина
Педагог
Психолог
Тим:
Руковидилац: __________________________
Чланови: __________________________
__________________________
__________________________
Социјалне установе
Здравствене установе

Напомена:
Извештај о појачаном васпитном раду доставити у року од 30 дана, директору школе и стручној служби.

Датум:
___________________

Директор школе:
_________________________
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3. ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИКОМ
ОШ “ДАНИЛО КИШ”
ОБРАЗАЦ
ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИКОМ
Име и презиме ученика
Датум рођења
Адреса и телефон
Разред и одељење
1. Ученик живи са:
а) оба родитеља

б) мајком

в) оцем

г) старатељем

д) _________________

2. Успех ученика: _________________________
3. Владање ученика:________________________
4. Ученик похађа наставу по:
а) редовном

б) прилагођеном

в) измењеном програму

5. Ученик тренутно има _____ оправданих изостанака и _________ неоправданих изостанака
6. Опис проблема, тешкоће:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________
7. Опис мера, активности које су предузете у раду са учеником/цом (таксативно навести све предузете
мере, начин и време, као и ресурсе који су коришћени):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ПРОФИЛ УЧЕНИКА
ОШ “ДАНИЛО КИШ”
ПРОФИЛ УЧЕНИКА ______________________________________
ЦИЉ:
утврђивање разлога неприхватљивог понашања, сложених облика поремећаја у понашању и/или
високоризичних понашања ученика, предузимање благовремених и адекватних мера за превенцију истих
– постизање просоцијалног понашања. Међусобном сардњом између родитеља, наставнка и ученика
довести до промене ставова, интересовања, вештина и навика, у најбољем интересу ученика и
спречавању неприхватљивих облика понашања.
ЈАКЕ СТРАНЕ УЧЕНИКА ПО ОБЛАСТИМА (навести од кога су и на који начин прикупљени подаци за
сваку област):
ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ, ИНТЕРЕСОВАЊА, МОТИВАЦИЈА, СТАВ ПРЕМА ШКОЛИ,
СЛОБОДНО ВРЕМЕ УЧЕНИКА

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ (однос са вршњацима, одраслима, поштовање правила понашања)

ПОРОДИЧНО ОКРУЖЕЊЕ(подршка породице, ставови родитеља, сарадња са родитељима)

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

ПРОБЛЕМИ на којима ће радити:
□ понашање
□ учење
□ однос са вршњацима
□ однос према наставницима
□ редовност похађања наставе
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□ сметње и тешкоће у развоју
□ породични проблем
ПЛАН АКТИВНОСТИ
ПЛАН АКТИВНОСТИ
ДАТУМ: _______________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА: ________________________________________________
ОДЕЉЕЊЕ: ____________
ДОДАТНА ПОДРШКА: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
РЕАЛИЗАТ
ОР

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Одељенска
заједница
Одељенски
старешина
Педагог
Тим
заштиту
насиља

за
од

Родитељи
/старатељи

РОК ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ: ____________________________________
ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНА АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТ
ОР

АКТИВНОСТ

ДАТУМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДОКАЗИ О РАДУ

Одељенска
заједница
Одељенски
старешина
Педагог
Тим
за
заштиту од
насиља
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Родитељи
/старатељи
6.

ИЗВЕШТАЈ О ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ
ИЗВЕШТАЈ О ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ С УЧЕНИКОМ
_______________________________
презиме и име ученика

_________
одељење

Појачан васпитни рад у оквиру одељенске заједнице
датум/време
опис активности
активности

Појачан васпитни рад стручним радом одељењског старешине
датум/време
опис активности
активности

Појачан васпитни рад стручним радом педагога
датум/време
опис активности
активности
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Појачан васпитни рад Тима за заштиту деце од насиља
датум/време
опис активности
активности

Разговор/рад са родитељима/старатељима
датум
разговор ,
опис
разговора
обавио/обавили

укључене институције ____________________________________________________________________
Предложене васпитно-дисциплинска мера
предложена мера
орган који је предложио меру

Усвојене васпитно-дисциплинска мера
мера
датум доношења мере

родитељ обавештен о
предложеној мери
да
не

орган који је усвојио меру
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Процена ефеката појачаног васпитног рада:
________________________________________________________________________________
одељењски старешина
____________________
У Београду,

директор школе
__________________________
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8.15. План щкплскпг тима за праћеое и ппдрщку нпвим ушеницима и нпвим кплегама

Са обзиром на чињеницу да је наша школа новоотворена и да се сви ученици као и чланови
колектива могу сматрати новодошлим, овај Тим ће са својим активностима почети од новембра.
Чланови Тима:
-

Ангелина Мирковић, професор разредне наставе-роководилац
Душица Пецељ, професор разредне наставе
Драгана Стаменковић, психолог

САДРЖАЈ
Формирање тима

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар

Доношење плана и програма и динамике рада
Евидентирање новоуписаних ученика

септембар
септембароктобар
Упознавање нових ученика и чланова септембар колектива са специфичностима рада школе ( новембар
резултати и успеси,приоритетним циљевима и
задацима, мотом и мисијом школе)
Формирање вршњачког тима за подршку септембар ученицима и менторски рад са новим новембар
члановима колектива
Испитивање степена задовољства новодошлих квартално
ученика и наставника и праћење самопроцене полугодишње
успешности социјализације (анкете, скале
процене, индивидуални разговори)
Укључивање у различите активности у школи током године
у складу са исказаним интересовањима
Организовње различитих облика едукације и током године
заједничких активности који би допринели
успешној интеграцији и јачању колективног
духа (семинари-комуникацијске вештине,
забавно рекреативне активности и др.)
Анализа успеха и дисциплине новодошлих квартално
ученика
Сарадња са родитељима новодошлих ученика

по потреби

НОСИЛАЦ
Директор
педагог
чланови Тима
чланови Тима
чланови Тима
чланови
Тима
одељенске
старешине
директор
педагог
чланови Тима

чланови Тима
педагог
чланови Тима
директор
педагог
чланови
Тима,
одељенске
старешине
чланови Тима
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Пружање помоћи и подршке новодошлим континуирано
ученицима и колегама
Анализа успешности сарадње, мере подршке и полугодишње
унапређивања сарадње
годишње

чланови Тима
и чланови Тима

8.16. План Тима за уређеое щкплскпг прпстпра

Чланови Тима:
- Софија Љубинковић, наставник ликовне културе
- Гордана Крнета, професор разредне наставе
- Ивана Станковић, професор разредне наставе
- Сања Станишић, учитељ веронауке – координатор Тима
Активности

Време
Носиоци
реализације
реализације
Израда и имплементација плана и програма август
/ Тим за екстерно
Тима за екстерно уређење школе, динамика септембар
уређење
реализације активности и евидентирање током године
Чланови тима:
чланова тима
Софија
Љубинковић,
Душица Пецељ,
Ана Крунић,
Марина
Станковић
(библиотекарка),
Олгица
Рабреновић и
Сања Станишић,
Марина Личина;
Директор школе и
ПП служба
Пројекат ,,Брига о Творевини- друга страна током године
школе“, саднице за двориште, кућице и
хранилице и појилице за птице, зачинске и
лековите биљке, јавни час, трибине за ученике,
родитеље и наставнике, дечија представа

Завод за заштиту
природе Србије,
Србијашуме,
Градско
комунално
предузеће
зеленило Београд,
расадници,
Шумарски
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Еко кутак на сваком спрату

током године

Уметнички кутак (изложба цртежа, старих током године
примерака
књига,
фотографија,старина,
антиквитета, старих издања новина и слично)

Уређење паноа са одговарајућим садржајима
посвећених државним и верским празницима,
као и међународним празницима
Радост Европе – садња дрвета пријатељства у
част гостију, израда паноа, изложбе посвећене
нашој држави и држави из које долазе ученици,
организовања приредбе у част гостију
Уређење холова, зборнице, библиотеке,
канцеларија, пријавнице и улаза за Божић,
Нову Годину, Васкрс, Дан школе, Пријем
првака, Дечија недеља, Свети Сава, Дан

током године

факултет,
Ботаничка башта
,,Јевремовац“консултативни
део, Тим,
родитељи,
донатори, школа,
Општина, локална
заједница
Тим, наставници,
школа родитељи,
различита
друштва и покрети
за очување
природе,
Биолошки
факултет,
Пољопривредни
факултет,
Ветеринарски
факултет,
Географски
факултет,
Министарство за
заштиту животне
средине
Тим, наставници,
школа родитељи,
сарадња са
музејима,
галеријама,
уметничким
колонијама,
библиотекама,
издавачима,
уметницима
Тим, наставници,
школа

крај септембра,
почетак октобра

Тим, наставници,
школа, фолклорни
ансамбл

током године

Тим, наставници,
школа
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планете Земље, Дани културне баштине, Сајам
књига, за почетак школске године, за крај
школске године
Озелењавање учионица, кабинета, пријемнице, током године
улазног дела у зграду школе, канцеларије
Евалуација остварених пројеката, изложби и током године
постигнутих циљева

Тим, наставници,
школа, родитељи,
донатори
Тим, Директор
школе и ПП
служба

8.17. Прпграм рада Ушенишкпг парламента за щкплску 2017/2018. гпдину

Координатор: Драгана Стаменковић, психолог
Носиоци
реализације

VIVIII

IV-V

II-III

XI-I

Активности

IX-X

Време реализације

Конституисање Парламента и
избор руководства Парламента:
председника, заменика и
записничара

*

Руководилац и
чланови Парламента

Усвајање и разматрање
годишњег програма рада
Парламента

*

Руководилац и
чланови Парламента

Упознавање чланова Парламента
са законским оквиром деловања,
са правима и дужностима
чланова

*

Руководилац и
чланови Парламента

Осмишљавање обележја
парламентараца

*

Руководилац и
чланови Парламента

Разматрање екскурзија и посета

*

Руководилац и
чланови Парламента,
директор

Учешће у очувању школске
имовине, хигијена школског
простора

*

Руководилац и
чланови Парламента
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Дан просветних радника: Замена
улога ученика и наставника

*

Безбедност ученика

*

Руководилац и
чланови Парламента

Организација прославе Нове
године

*

Обележавање школске славе Свети Сава

*

Руководилац и
чланови Парламента,
директор
Руководилац и
чланови Парламента,
директор, наставници
који учествују у
припреми приредбе

0

Руководилац и
чланови Парламента,
директор, педагог

8.18. Кпрективни рад са ушеницима

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

ВРЕМЕ
НОСИЛАЦ
РАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

-Индетификација
ученика
са
специјалним септембар,
сметњама (реализатори: разредни старешина, октобар
педагог)

педагог

-Откривање узрока заостајања поједини ученика у
школском раду (педагог)
-Сарадња са установама и стручњацима који могу
пружити помоћ у раду са ученицима који имају
специфичне сметње.
-Прикупљање информација и података од новембар,
родитеља значајних за упознавање и проучавање децембар
развоја ученика са посебним сметњама

педагог

-Сарадња са породицама ученика који имају
развојне проблеме (педагог, раз. старешина)
-Праћење напредовање ученика са специфичним
сметњама
-Саветодавни рад са ученицима који имају фебруар, март
одговарајуће проблеме, сметње и поремећаје
(педагог)

педагог
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-Сарадња са Медицинским центром (разв. савет), Центром за социјални рад, Специјалном школом
- Праћење напредовања ученика са специфичним
сметњама (разредни старешина, педагог)
-Рад са родитељима и ученицима који теже прате април, мај
наставу због нижих интелектуалних способности,
говорних мана и сл.
-Праћење успеха ученика са
развојним проблемима (педагог)

педагог

специфичним

-Сарадња са установама које су специјализоване
за рад са децом са специфичним сметњама
(педагог,раз. старешина).
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9.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

План стручног усавршавања за 2017/18.годину сачињен је на основу Правилника о
сталном стручном усавршавању и професионалном развоју наставника, васпитача и
стручних сарадника и анализе и извештаја о досадашњем усавршавању и потребама
запослених за даљим професионалним напредовањем.
Током 2017/18. године планирају се два семинара за све чланове колектива:
* један из области компетенција за наставну област, предмет и методику наставе
* један интердисциплинарни ( поучавање и учење, подршка развоју личности,
комуникација и сарадња)
Стручно усавршавање ће се остваривати и кроз низ активности које ће организовати
школа кроз реализовање садржаја и стручних тема у оквиру стручних већа,
реализацију угледних часова, презентације и приказе позитивних примера из
праксе, представљање извештаја са семинара.
Током године наставиће се започето самовредновање професионалног напредовања,
планирање стручног усавршавања и израда личног плана професионалног развоја.
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Назив семинара
Компетенција и приоритет Каталошки број
семинара и организатор
Број бодова

Стручно веће
Назив

К1
707 Креативна драма у настави српског језика и
књижевности,БАЗААРТ, Београд
16
К2

16
К4
113 Корак напред у сарадњи одељењског старешине
и родитеља, Педагошко друштво Србије, Београд
16
К4
137 Умеће комуникације 2-комуникацијске вештине
у пракси – Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд
8
К4
337 Не можеш све сам ( како изградити унутрашњу и
спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има
проблем), Удружење за подршку васпитању и образовању
ОДСТАР, Шабац
16
Зимски сусрети учитеља - Савез учитеља
Републике Србије, Београд

Стручно веће за разредну наставу

370 Драмске игре у настави-БAЗAAРТ, Београд
16
К2
791 Лепо писање, калиграфија, визуелна писменост,
ДКЦ, Београд 16
К3
812 Народне игре у настави и вананаставним
активностима od 1-4.разреда –Друштво учитеља Београда,
Београд

Сабор учитеља - Савез учитеља Републике
Србије, Београд
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Стручно веће за
стране језике

Кооперативно учење кроз интерактивну наставу
Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави
страних језика
Удружење за унапређење васпитања и образовања ,,Креативни
центар``
Усвајање вокабулара у настави страних језика
Ученици као сарадници у настави страног језика

Стручно веће за српски језик и
друштвене науке

Републички зимски семинар за професоре српског језика
Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави
српског језика
Српски правопис у наставној пракси
Читалићи
Иновативно јачање компетенција наставника и стручних
сарадника
са
циљем
оснаживања
предузетничких
компетенција ученика
Имплементација стандарда у наставни процес
Стручна конференција за наставнике историје ,,Достигнућа
савреме3не историографије и њихова имплементација у
наставни процес
Семинар Велике годишњице у српској историји

Креативни приступ настави ликовне културе...К1....рб....767
2.Школа карикатуре-карикатура као ликовни израз и средство
комуникације…......................................................К1...рб....787
3.Лепо
писање
(калиграфија)
визуелна
писменост..............К2...рб...

1.Вредновање у физичком васпитању......................К1...рб....819
2.Усавршавање наставника за реализацију програма обуке
скијања........................................................................К1...рб...828
3.Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за
реализацију новог програма за олимпијски циклус(20162020)..К1...рб...806

Стручно веће вештина

1.Присуство
и
примена
музике
у
медијима..................К1..рб....779
2.Анализа музичког дела у настави и извођачкој
пракси..К1..рб..760
3.Значај
такмичења
за
музички
развој
ученика............................................................................К3...рб....8
10
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Веронаука

K1Изворни светоотачки текстови у настави православног
катихизиса
Хемијско-медицинска школа, Вршац дана: 2 бодова: 16
861
K1Литургијска пракса у настави православног катихизиса за
основне и средње школе
Хемијско-медицинска школа, Вршац дана: 2
бодова: 16
862
K2Истраживање хуманитарног права (ИХП)
Црвени крст Србије, Београд дана: 3
бодова: 20
866
K2Примена драмских и драматизованих текстова у настави
веронауке у основним школама
Патријаршија Српске Правослaвне Цркве - Информативноиздавачка Установа СПЦ - СВЕТОСАВСКО ЗВОНЦЕ,
Београд дана: 2
бодова: 16
К3 Васпитни рад и индивидуални васпитни планови, Савез
учитеља Републике Србије, Београд дана: 3 бодова 24
К3Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике, Креативни
центар, Београд дана:1 бодова: 8
К3 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске
заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?
Педагошко друштво Србије, Београд дана: 2 бодова 16
К3 Рад са ученицима са емоционалним и понашајним
проблемима и њиховим родитељима, Друштво психолога
Србије, Центар за примењену психологију, Београд дана:1
бодова:8
К4 Алтернатива ненасиљу, Друштво учитеља Београда,
Београд дана:2 бодова:16
К4 Маркетиншка комуникација у образовању, Београд,
Универзитет у Београду-Факултет организационих наука,
Београд дана:1 бодова:8
К3 Васпитни рад и индивидуални васпитни планови, Савез
учитеља Републике Србије, Београд дана:3 бодова:24
К4 Добра сарадња са родитељима= добро деци+добро нама+
добро њима, Образовање плус, Београд дана:2 бодова 16
К1 Магија web програмирања, Висока школа струковних
студија за информационе и комуникационе технологије,
Београд дана: 3 бодова: 24
К1 Напредне технологије у настави, Центар за унапређење
наставе ,,Абакус'', Београд дана:2 бодова:16
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Назив семинара
Веб-алати у настави биологије -k1
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовноваспитном раду –к3
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала
Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у
настави –к2
Центар за образовање и професионални развој, Београд,
Београд
дана: 1
бодова: 8
Интерактивна настава математике – Електротехнички
факултет у Београду – К1 - каталошки број 245 – 1 дан - 8
бодова
Од реалног проблема преко математике до решења–
Економски факултет у Београду – К2 - каталошки број 273 – 1
дан – 8 бодова
Наставник као креатор климе у одељењу–И нститут за
педагошка истраживања Београд – К3 – каталошки број 54 – 1
дан – 8 бодова
Дигитални атлас – Образовно креативни центар Бор – К1 каталошки број 611 - електронски – 4 недеље - 32 бода
Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја –
ПМФ Нови Сад – К1 - каталошки број 612 – 1 дан – 8 бодова
Слободна зона у основним и средњим школама – филм као
помоћно наставно средство у настави Грађанског васпитања –
Добро удружење Београд – К2 – каталошки број 977 – 1 дан –
8 бодова

-Обука наставника предметне наставе за извођење наставе
изборног наставног предмета Информатика и рачунарство бр.
183(3 дана, 20 сати путем интернета)К1 компетенције
Летње и зимске школе
Стручна и студијска путовања
Предавање ITAcademy

Назив семинара

Стручно веће

Стручно веће за
математику и природне
науке

Стручно веће за ТИО

Ненаставно особље
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Инклузивно посредовање- фактор превенције поремећаја
понашања и сукоба у инклузивном школовању
Управљање стресом деце, наставника и родитеља
Млади и родитељи против вршњачког насиља

Медијска и информациона писменост у школској библиотеци
Функција школских библиотекара у развоју креативног
читања и разумевања
Индивидуални и групни рад у школској библиотеци

Директор – лидер и/или менаџер
Делотворно управљање и руковођење школом
Нова знања за нове генерације
Припремљеност школа за рад
Интернационални симпозијум Издавачке куће
директоре основних и средњих школа

Стручни сарадник
педагог

Стручни сарадник
библиотекар

Директор
Клет

за

 У школској 2017/18.години реализоваће се угледни часови.
Разред
1.

2.

Име и презиме наставника
Александра Вујатовић

Наставни предмет
Наставна јединица
Српски језик

Временска
динамика
Септембар

Мирјана Станковић

Математика

Новембар

Љубица Тадић

Математика

Март

Маја Николић

Свет око нас

Октобар

Милена Лутовац

Свет око нас

Новембар

Анђела Петровић

Свет око нас

Фебруар

Гордана Крнета

Свет око нас

Мај

Милица Дуловић

Музичка култура

Мај

Маријана Кљајевић

Српски језик

Март

Ана Тодосијевић

Математика

Фебруар
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3.

Мирјана Шеша

Свет око нас

Октобар

Данијела Маниташевић

Свет око нас

Децембар

Невена Чавић

Музичка култура

Октобар

Милица Дувњак

Физичко васпитање

Новембар

Соња Николић

Ликовна култура
Бојама причамо
Српски језик
Заљубљене ципеле
Српски језик
Препоручио бих другу да
чита
Математика
Једначине
Музичка култура
Ерско коло
Природа и друштво
Значајне
личности
наше
прошлости
Математика
Једначине са множењем и
дељењем

Новембар

Милена Џамић
Татјана Магделинић
Татјана Магделинић
Марина Јованов
Сњежана Чворовић
Биљана Раичевић

4.

Октобар
Новембар
Март
Децембар
Јануар
Април

Бојана Блажевић

Мај

Диана Чумић

Октобар

Ангелина Мирковић

Фебруар

Марина Личина

Април

Бранислава Врбашки

Математика
Површина
троугла
и
четвороугла
Стручно веће за енглески Мerry Christmas – Lesson 2 језик
Song
Mother s Day – Arts and Crafts

6.

1.
2.
3.

Happy Christmas

4.

Talking about what people are
doing
Вршњачко учење
Тема: Дан жена
Енглески језик
мај
Einkaufen
Историја
Револуције у Европи
Географија
Планета земља

5.
7.
5.

6.
8.
Николина Рацковић

7.

Јелена Калезић

5.

Слађана Миливојевић
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6.

Душица Пецељ

7.

Марика ЧочовскаМиловановић

Употреба великог слоова у Март
писању географских појмова
Географија
Регионална
географија
Европе
Физика
Трећи њутнов закон
биологија
јануар,
Цвет
фебруар

Наташа Илић

 Тематско планирање

Разред

1.

2.

Име и презиме наставника

Тема

Љубица Тадић
Милена Лутовац
Маја Николић
Александра Вујатовић
Мирјана Станковић
Анђела Петровић
Гордана Крнета
Милица Дуловић
Чланови разредног већа

Новембар
Децембар
Децембар
Март
Март
март
Април
Април
Март, април
Светски дан животиња
Октобар
Свети Сава
Јануар
Празници нам стижу
Децембар
Празници нам стижу
Децембар
Пролеће
Март
У сусрет јесени
Октобар
Вук
Стефановић Новембар
Караџић
Међународни
дан Мај
породице
Дан планете
април
децембар
Април
Децембар
Октобар
Математика
Реални бројеви
Нова Година
Децембар
Ромео и Јулија
Мај
Српски и енглески језик
Новогодишњи празници Децембар

Чланови разредног већа
Татјана Магделинић

3.

Марина Јованов

Сњежана Чворовић
4.

Биљана Раичевић
Бојана Блажевић
Диана Чумић
Ангелина Мирковић
Марина Личина

7.

Бранислава Врбашки

1-8

Стручно веће за енглески језик

8.
5-8

Немачки језик

Временска динамика
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5.

Музичка култура
Ликовна култура
Актив српског језика
Актив немачког језика

Основне функције
значења падежа

5.

Актив српског језика
Актив немачког језика

Функције
презента

и

и Октобар
Новембар

значење Март
април

Косовска битка – Епске
народне
песме
косовског циклуса
Актив српког језика, историје,
Пеђа
Милосављевић.
7.
географије и ликовне културе
Потера за пејзажима
6.
Династија Немањића
Јелена Калезић
Србија
у
другом
светском рату
Географија
6.
Душица Пецељ
Регионална географија
Европе
Физика
7. Марика Чочовска-Миловановић
Сила и кретање
6.

Актив српког језика и историје

Март
април

Друго полугодиште
Друго полугодиште
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10. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ШКОЛЕ
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом и програмом рада вршиће се
плански и систематски током целе школске године. Праћењем треба омогућити прикупљање података
који су од важности за школу. Праћење ће се вршити на основу:
- евиденције разредних старешина;
- евиденције руководиоца стручних већа;
- евиденције руководиоца разредних већа;
- евиденције руководиоца уметничких организација;
- евиденције педагога;
- евиденције директора школе и осталих органа школе;
- утврђивања резултата рада у оквиру свих наведених органа;
- увида у педагошку документацију разредних старешина, стручно – педагошке службе и директора
школе;
- испитивања и анкетирања ученика, контролних задатака, тестова знања, изложби, сусрета, такмичења
и других видова испитивања.
Укупно праћење допринеће:
- стваралачком односу ученика према радним задацима који се пред њих стављају;
- сарадничком односу свих чланова колектива и ученика у решавању проблема који се јављају како би
се они благовремено уочили и решили;
- решавању и уклањању узрока који представљају потешкоће у раду;
- обезбеђивању радне атмосфере;
- развијању такмичарског духа код ученика;
- обезбеђивању услова за очување животне средине;
- обезбеђивању услова за упознавање друштвене средине школе и Београда.
У циљу остваривања задатака који су предвиђени Годишњим планом утврђује се следеће:
- сви наставници и стручни сарадници су дужни да педагогу школе предају годишњи план рада на
почетку школске године, а месечне планове на почетку сваког месеца, од првог до петог у месецу;
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- сваки наставник је дужан да у дневнику рада води евиденцију о реализацији оперативног програма
рада и да у случају нереалзованог обавести директора, како би се предузеле одговарајуће мере за
реализацију истог у току наредног месеца;
- одељенска и разредна већа су дужна да у оквиру свог домена рада прате рад ученика и у исто време да
остварују своје програме у оквиру васпитно – образовног рада, као и у оквиру осталих активности;
- сви органи су у обавези да сачине оперативне планове као и да на одговарајућим местима воде
евиденцију о реализацији планираног како би била видљива и доступна свима. Стручни активи су
дужни да сачине програм стручног усавршавања у оквиру свог стручног већа;
- дужност руководиоца стручног већа је да прати и евидентира стручно усавршавање својих чланова
ван школе, као и да подстичу писање стручних прилога за стручне скупове и часописе;
- педагошко – психолошка служба ће пратити све активности стручних органа, као и ученичких
организација, и писмено ће евидентирати остварене и неостварене задатке зацртане програмом рада;
- директор школе ће пратити остварење свих задатака зацртаних Годишњим програмом рада, кроз
евиденцију свих органа задужених за праћење и реализацију програма рада;
- извештај о реализацији Годишњег програма рада биће поднет два пута годишње на увид
Наставничком већу и Школском одбору, Савету родитеља школе и осталим чиниоцима који прате
образовно – васпитни рад школе
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