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УВОД
Циљеви основног образовања и васпитања су:
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 квалитета знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке,
математичке, научне, 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 информационокомуникационих 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;
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 спoсобности за тимски рад и неговање другарства и
пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских
права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне
одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и
неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање
мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног
наслеђа;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне
равноправности и толеранције.
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да
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;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском
и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се
разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;
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4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање
одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе
за сопствено изражавање;
6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и
креативно мишљење и релевантна знања;
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим
активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно
учествују у њиховом остваривању;
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури,
познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;знати и
поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да
сарађују са њиховим припадницима;
13) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе,
организације и заједнице.
Такође, приликом сачињавања овог Годишњег плана рада школе, нарочито се имало
у виду, поред осталог и следеће:
- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике образовноваспитног рада утврђене Правилником о наставном плану и програму и да у том
циљу доноси свој Годишњи план рада школе;
- да се Годишњим планом утврђују место, време, начин и носиоци остваривања
наставног плана и програма;
- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години утврђено да се
у наредном периоду треба унапредити тематско планирање наставе, довођење рада
стручних актива на виши ниво, побољшати размену искуства наставника, оганизова
више угледних часова, већа примена техника усвојених на различитим облицима
стручног усавршавања; да ће ове школске године бити 8 одељења млађих разреда
који ће радити на принципима продуженог боравка;
- да ће се енглески језик изучавати од 1. до 8. разреда као обавезни наставни предмет;
- да ће се немачки језик изучавати од 5. до 8. разреда са по 2 часа недељно као изборни
наставни предмет;
- да ће се од 1. до 8. разреда остваривати грађанско васпитање и верска настава као
обавезни изборни предмет;
- да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе добра, с
обзирома на чињеницу пре почетка школске године рађено на уређењу простора;
- да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити
на високом нивоу;
- да ће се радити на укључивању већег броја деце у слободне активности.
-

Концепција и садржај Годишњег плана рада произилази из следећих докумената:
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15 и 62/16 –одлука УС);
Закон о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник Републике Србије”
бр. 55/2013;
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-

-

-

-

-

-

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања (“Сл.гласник Републике Србије”- Просветни гласник бр.
10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - др. правилник, 7/11 - др.
правилници, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14 и 11/14);
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања
и васпитања (“Сл.гласник Републике Србије-Просветни гласник“ бр.1/05, 15/06,
2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - др. правилник, 7/11 - др. правилник и 1/13 и 11/14);
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и
васпитања (“Сл.гласник Републике Србије-Просветни гласник“ бр. 3/06, 15/06, 2/08,
3/11 - др. правилник, 7/11 - др. правилник и 1/13 и 11/14);
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
Правилник о календару образовно васпитног рада основне школе за школску
2017/2018., („Службени гласник - Просветни гласник“, бр. 6/17);
Правилнику о наставном плану за други циклус и наставном програму за V разред
основног образовања и васпитања, („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр.6/07, 2/10, 3/11, 1/13 и 4/13);
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања,
(Просветни гласник бр. 5/08, 3/11, 1/13 и 5/14);
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања,
(Просветни гласник бр. 6/09, 3/11 и 8/13);
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
(Просветни гласник, бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14);
Правилник о изменама допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања (Службени гласник бр.6/17);
Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2016/2017. години
и анализе успеха и понашања ученика на крају школске 2016/2017. године;
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Просветни гласник,
бр. 5/2012.);
Стручна упутства, извештаји, анализе и информације Министарства просвете и
науке и Градског секретаријата за образовање;
Развојни план школе за период 2014-2018. године;
Општи протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно васпитним установама, Министарство просвете, 2007.
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I МАТЕРИЈАЛНИ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ
1.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом
саставу нема издвојених одељења.
Седиште школе је у Београду, Боривоја Стевановића бр. 27а, ГО Вождовац.
Целокупан школски простор смештен је у једном функционалном и наменском
објекту. Поред одговарајућег простора, школа има асфалтирано двориште са спортским
тереном и школски врт.
Укупнаповршина
школског
објекта
износи6.000м2
и
дворишта
са
зеленимповршинама 1,5 ha. Површина целокупног школског комплекса који је ограђен
износи око 15.000 м2.
Табела 1 – Број и ниво опремљености просторија
Ниво
Свега
опремљености
просторија
Назив просторије
Непотп. Класич.
Учионице са једним одељењем
9
9
Учионице са одељењима у обе смене
8
8
Учионица задопунску и додатну
1
1
наставу и ваннаставне активности
Библиотекасачитаоницоми медиатеком
1
1
Фискултурна сала
Кухиња са трпезаријом
Наставничка зборница
Канцеларије
Стоматолошка амбуланта
Канцеларије стручних сарадника
Свечана сала
Кабинети
Фото лабораторија
Остава-магацин
УКУПАН ПРОСТОР

1
1
1
3
1
3
1
16
1
2
49

1
1
1
3
1
3
1
16
1
2
49

1.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ЗГРАДЕ И ПРОСТОРИЈА
Школа сваке школске године набавља модернији и функционалнији намештај,
наставна средства, уређаје, алате, реквизите. Данас школа поседује велики број савремених
наставних средстава, а наставницима, ученицима и стручним сарадницима је омогућено да
користе рачунаре са приступом Интернету.
Намештај у учионицама млађих разреда је добар и прилагођен узрасту ученика и са
модерним појединачним клупама. Учионице испуњавају услове у погледу здравствено
хигијенских мера.
Од школске 2014/15. године уведена је кабинетска настава за све предмете од петог
до осмог разреда. Школа је опремила кабинете неопходним наставним средствима,а
наставиће са опремањем и ове школске године и тиме омогући квалитетнију наставу .
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На одржавању школског простора раде сви запослени у школи, а посебно техничко
особље, пре свега домари школе. Средства за адаптацију просторија, нова наставна
средства, потрошни материјал за извођење наставе, као и средства за уређење кабинета и
набавку опреме обезбедила је школа у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја.Треба истаћи да школа не узима материјална средства од родитеља
ученика и са том праксом ће да настави.
У току школске године биће набавњен материјал и средства потребни за што боље
остваривање образовно – васпитног рада. На обнављању намештаја за ученике и опреми
кабинета ће се и даље радити.
1.2.1. Наставна средства
Школа је одлично опремљена наставним средствима и у поређењу са претходним
годинама та опремљеност је знатно боља. Извршена је анализа коришћења опремљености
школе наставним средствима и закључак је да је школа прилично добро опремљена, а све
што недостаје биће набављено у наредном периоду.
Све учионице, библиотека, канцеларије психолога, педагога, секретара, директора и
рачуноводства опремљенe су савременим рачунарима.
Табела 2 - Преглед аудио-визуелних средставакојима школа располаже
и ниво њихове исправности
Наставно средство
Рачунар
Графоскоп
Радио касетофон са ЦД плејером
Телевизор
Музичка линија
Видео бим
Штампач
Скенер
Микроскоп
Лаптоп
Интерактивна табла
УКУПНО

Ниво исправности
Исправно
12
4
26
15
1
18
10
5
15
13
3
122

Неисправно
1

1

Свега комада
12
4
26
15
1
18
10
5
15
13
3
122

Постојећа наставна средства нису довољна, па ће се током школске годиненастојати
да се њихов број повећа. Наравно, то пре свега зависи од материјалних могућностишколе и
помоћи донатора, али и снабдевености тржишта.
1.3. ПЕДАГОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Уциљу оптималног коришћења кабинета и наменских учионица, школа има
организацију по сменама. Због ограничења проистеклих из расположивог наставног
простора, разреди одељења су подељени у две смене, парну и непарну, а распоред разреда
и одељења по сменама приказан је у табели.Ученици продуженог боравка имају наставу у
преподневној смени, а остали ученици седмично мењају смену.
Распоред разреда и одељења по сменама је следећи:
Смена
I смена
II смена
Рад у обе смене

Табела 3 - Распоред разреда и одељења по сменама је следећи
Разреди
Број одељења
Ритам промена смена
II, IV, VI, VIII
24
Седмична промена смена
I, III, V, VII
26
Седмична промена смена
Продужени
12
Седмична промена смена
боравак
11

1.4. РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА ЗА НАСТАВУ
Сви видови рада са ученицима изводиће се у кабинетима и наменским учионицама.
Предметна настава изводиће се у кабинетима и наменским учионицама, и то у: 2 кабинета
за српски језик, 2 кабинета за стране језике, 2 кабинета за математику, 1 кабинету за физику
ихемију, 1 кабинету за историју, 1 кабинету за географију, 1 кабинету за биологију, 1
кабинету за ликовну културу и музичку културу, 2 кабинета за ТИО, 1 фискултурна сала, 1
кабинет за информатику и 1 кабинет за веронауку. Разредна наставе изводиће се у 13
учионица, које су добро опремљене, а поједини садржаји реализоваће се у фискултурној
сали. Настава продуженог боравка ће се реализовати у четири учионице.За одређене
садржаје програма користиће се библиотека са читаоницом и Свечана сала.
Распоред коришћења просторија биће истакнут у холу зграде и доступан ученицима
и родитељима.
Улаз ученика је из школског дворишта. Странке и родитељи користиће службени
улаз .
1.5. ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА
Школа се греје на даљинско централно грејање Београдских топлана. У школи
постоји базна топлотна станица која се редовно сервисира.
1.6. ШКОЛСКА КУХИЊА
Школа ће организовати исхрану за све ученике који похађају продужени боравак.
Сва деца која похађају продужени боравак у 1. и 2. разреду имају обезбеђени ручак и ужину.
1.7. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
Школска библиотека располаже са 11.980 књига, при чему 2000 припадастручној
наставничкој литератури. Школа је стално претплаћена на следеће часописе и стручну
литературу:
1. за наставнике и стручне сараднике – „Просветни преглед”, „Педагогија”,
„Књижевност и језик”, „Математички лист”;
2. за ученике - „Школарка”, „Мали витез“;
1.8. СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА
Стоматолошка ординација у школи ради свакодневно. Сви ученици имају отворене
картоне у којима се воде сви прегледи и интервенције. Стоматолог и стоматолошки
техничар континурано, током читаве школске године, раде на превенцији.
1.9. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и
настава је у потпуности стручно заступљена.
Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских
проблема.
У школи је укупно запослено 112 радника, од тога 82 у настави, 4 стручна сарадника,
помоћик директора, директор, као и 24 радника изван наставе.
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Табела 4 - Преглед броја запослених према квалификационој структури и
проценту запослености
Степен стручне спреме

Послови и радни
задаци

I

директор
Помоћник дир.
Стр. сарадници
Разредна наст.
Предметна наст.
Продужени бр.
Шк. кухиња
Админ. особље
Пом. тех.особље
Домар
Свега

II

III

IV

V

VI

VII/1

VII/2

1
1
4
20
48
8

7
1

1
1

2
3

1

15
15

3
3

2

3

8

83

2

Свега
запослен
их
1
1
4
28
50
8
2
4
15
3
116

Табела 5 - Преглед радног искуства радника школе
Године
радног
искуства

0-5
6-10
11-20
21-30
31-35
36-40
Просек
Укупно

Директор,
пом.
директора и
стручни
сарадн.

Разредна
настава

Предметна
настава

3
2
1

2
1
7
21
1
2
24

2
2
26
18
3
1
52

6

Администр.техн. особље

2
1
1
4

Помоћнотехн.
особље

3
6
6
3
1
19

Свега

4
6
44
49
9
4
116

1.10. РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ
Средина у којој школа ради има све социјално економске карактеристике просечне
за градски ниво. Социоекономска карта ученика школе ―Милан Ђ. Милићевићје таква да
највећи број ученика живи у становима и породичним кућама. Подстанари су мали број
породица ученика, а остали живе у сопственим домаћинствима.
Школа прихвата ученике из насеља Медаковић, где су социјални услови живота
добри. Ученици у просеку живе у четворочланим породицама у којима су, углавном оба
родитеља запослена. Социо-економски статус и животни стандард ученика школе је
просечан за град Београд.
Бројно стање ученика по одељењима и разредима је дато у посебној табели другог
поглавља Годишњег плана рада школе.
Однос родитеља према школи је веома позитиван. Ретки су они који избегавају
сарадњу по било ком основу.
1.11. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И
ЗАПОСЛЕНИХ
Уциљу безбедности у школи, одлуком директора у радним листама радника
одређена је обавеза дежурства у школи у току целог радног времена. Провера извршења
радне обавезе вршиће се на дневном нивоу. Ради веће безбедности уведено је и приватно
обезбеђење током боравка деце у школи у периоду од 7:00 до 22:00. Обезбеђење чине два
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радника који су под сталном провером од стране директора. Поред дежурних наставника и
приватног обезбеђења, које ће вршити идентификацију улазака у школу, уведено је и
дежурство ученика из виших разреда (7. и 8. разред).
Школа има и уграђен видео-сензорни надзор у згради и дворишту који се редовно
сервисира и поправља и чиниће значајан део безбедности како ученика тако и запослених.
Ушколи (18 камера – 10 унутра и 8 споља, директно повезаних са централним рачунаром и
обезбеђењем). Посебна пажња ће бити посвећена безбедности ученика у дворишту у којем
ће увек бити присутно лице из обезбеђења и дежурни наставник. Деци није дозвољено да
без оправданог разлога, у току наставе, напуштају простор школске зграде и дворишта. Ова
пракса се показала као значајна за безбедност ученика у школи па ће се тако наставити и у
следећој школској години. Школа је са сваке стране ограђена оградом, која се редовно
поправља и проверава њена стабилност. Школско двориште је осветљено ноћним
осветљењем. Голови и кошеви у салама и дворишту ће се редовно проверавати и
замењивати.
На почетку и у току школске године издаје се обавезна наредба наставницима,
помоћном особљу и домарима школе да провере радне просторе у којима бораве
(стабилност намештаја, утикаче, електричне изводе). Свака неправилност ће се моментално
исправљати. Домари имају обавезу да проверавају стабилност прозора. Редовним
проверама предузећа задужених за контролу противпожарне заштите, апарати за гашење
пожара су увек у оптималном стању.
Школа поседује потребна средства за прву помоћ која се налазе у испред
канцеларији директора и зборнице, канцеларији наставника за физичко васпитање и на
сваком спрату школе. У циљу безбедности и спречавања зараза, школа ће се редовно
чистити и вршиће се периодична дератизација и дезинсекција. Безбедност ученика и
запослених редовна је тема састанка Наставничког већа, родитељских састанака и ЧОС-а.
1.12. ДРУШТВЕНА СРЕДИНА
Постоји потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно
обогати. Делове програмских садржаја и образовно-васпитног задатака, школа ће
реализовати у објектима изван школе. То се односи на оне садржаје за које су потребни
посебни услови, или су услови реализације знатно повољнији од оних којима школа
располаже. Тако ће школа остварити непосредну везу са друштвеном средином и
садржајније реализовати Годишњи план рада.
Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељењских
заједница и школе у целини.
Табела 6 – Преглед објеката и установа ван школе и динамика њиховог коришћења
Назив објекта
IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Спортски Центри: Бањица, Ада
Циганлија, Шумице
Музеји
Позоришта
Народна библиотека „Доситеј
Обрадовић“
Дечји културно – образ. центар
Биоскопи
ДЗ - Шумице
Градско зеленило
Родна куће војводе Степе
Степановића

*

Динамика коришћења по месецима
X XI XII I
II
III IV V
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*

V
I

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА ШКОЛЕ
2.1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 24. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),Министар просвете, науке
и технолошког развоја доноси

Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018.
годинуСлужбени гласник РС - Просветни гласник, бр. 6/2017 од 6.07.2017. године
Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе
за школску 2017/2018. годину.
Члан 2.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и
програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта.
- Прво полугодиште почиње у 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.
Члан 4.

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до
седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице,
односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом
рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
Члан 5.

Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са
законом.
Члан 6.

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.
Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује
радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на
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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 падају у недељу.
Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане
следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама 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).
Члан 9.

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.
Члан 10.

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.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела
сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим
правилником.
Члан 11.

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.
Члан 12.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018.
годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС –
Просветном гласнику”.
Број 610-00-461/2017-04
У Београду, 16. јунa 2017. године
Министар,
Mладен Шарчевић, с.р.
16

17

Табела 7 – Најважнији датуми у школском календару Основне школе за школску 2017/18.годину
Редни
број

Садржај активности

Датум

1.

Почетак школске године

01.09.2017.

2.

Пријем првака у Дечији савез

2.- 6.10.2017.

3.

Једнодневни излети за ученике

током године

4.

Екскурзија за ученике VII, VIII разреда

током године

5.

Обележавање Дана просветних радника

8.11.2017.

6.

I класификациони период

1.09.-8.11.2017.

7.

II класификациони период

13.11.2017.- 31.1.2018.

8.

Зимски распуст

3.1.2018-8.1.2018.
1.2.2018.-9.2.2018.

9.

Обележавање славе општине Вождовац –
Св.Андреј Првозвани

12.12.2017.

10.

Почетак другог полугодишта

12.02.2018.

11.

Прослава Дана Светог Саве

27.01.2017.

12.

III класификациони период

12.02. – 19.04.2017.

13.

IV класификациони период

20.04.-14.06.2018.

14.

Пролећни распуст

2.04.- 9.4.2018.

15.

Завршетак школске године за ученике VIII разреда

31.05.2018.

16.

Прослава Дана школе

1.06.2018.

17.

Припремна настава за завршни испит за ученике VIII
разреда

1.06.- 13.06.2018.

18.

Завршетак школске године за ученике I-VII разреда

14.06.2018.

19.

Подела књижица ученицима I-VII разреда

28.06.2018.

20.

Припремна настава и поправни испити

Август 2018.

21.

Летњи распуст

14.06.-31.08.2018.

2.2. СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА
Наставничко веће школе на својој седници, одржаној 25.3.2016. године, а на предлог
наставника и Стручних већа, донело oдлуку и утврдило следеће уџбенике и приручнике:
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ПРВИ РАЗРЕД
РЕД.
БР
1
2

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Буквар са словарицом
„Рeч по рeч― читанка

Нови Логос
Нови Логос

3

Радна свeска уз буквар
Писана слова
Радна свeска уз буквар
Штампана слова

Душанка Милић, Татjана Митић
Наташа Станковић Шошо, Маjа
Костић
Татjана Митић, Душка Милић
Татjана Митић, Душка Милић

Нови Логос

Ива Иванчeвић, СeнкаТахировић
Ива Иванчeвић, СeнкаТахировић
Сања Благданић, Славица Јовић,
Зорица
Ковачeвић
Tessa Lochowski

Нови Логос
Нови Логос
Бигз

4
5
6
7

Матeматика 1 уџбeник
Матeматика 1 радна свeска
Свeт око нас 1 уџбeник

10

Our Discovery Island Starter
udzbenik

11

Our Discovery Island Starter
radna sveska

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

Tessa Lochowski

ДРУГИ РАЗРЕД
Наташа Станковић Шошо, Маjа
„Уз рeчи растeмо“ читанка
Костић
Латиница радни уџбeник 2
Душка Милић, Татjана Митић
„Дар рeчи― граматика 2
Јeлeна Срдић
Матeматика 2 уџбeник
Ива Иванчeвић, СeнкаТахировић
Сања Благданић, Славица Јовић,
Свeт око нас 2 уџбeник
Зорица Ковачевић
Музичка култура
Гордана
Стоjановић,ЗориславаВасиљeвић
Our Discovery Island 1 (уџбеник)
Tessa Lochowski
Our Discovery Island 1(рад. свеска)
Tessa Lochowski
ТРЕЋИ РАЗРЕД
„Уз рeчи растeмо“ читанка
Наташа Станковић Шошо, Маjа
Костић
Радна свeска 3
Наташа Станковић Шошо,
ЈeлeнаСрдић, Маjа Костић
„Дар рeчи“― граматика 3
Јeлeна Срдић
Матeматика 3уџбeник
Ива Иванчeвић, СeнкаТахировић
Матeматика 3 радна свеска
Ива Иванчeвић, СeнкаТахировић
Сња Благданић, Зорица Ковачeвић,
Природа и друштво 3
Славица Јовић, Алeксандар
уџбeник
Пeтровић
Габриjeла Груjић, Маjа Соколовић
„Маша и Раша3“ уџбeник
Игњатовић
Our Discovery Island 2
Tessa Lochowski
уџбeник
Our Discovery Island 2
Tessa Lochowski
радна свеска
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
НаташаСтанковић Шошо,
„Бeскраjнe рeчи“― читанка 4
Соња Чабрић
Наташа Станковић Шошо,
Радна свeска 4 уз читанку
Јeлeна Срдић

Нови Логос

Longman
Longman

Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
БИГЗ
ЗУНС
Longman
Longman
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
БИГЗ
Klett
Longman
Longman
Нови Логос
Нови Логос
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3

Дар рeчи, граматика 4

4

Матeматика 4 уџбeник

5

Матeматика 4 радна свeска

6

Природа и друштво 4
уџбeник

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7

Чаробни свeт музикe 4уџбeник
Чаробни свeт музикe, радна нотна
свeска 4
Family and Friends 2 Class
Book
Family and Friends 2
Workbook

Наташа Станковић Шошо,
Јeлeна Срдић, Зорана
Пeтковић Живановић
СeнкаТахировић
МомчилоСтeпановић,СeнкаТахиро
вић
Сања Благданић,
ЗорицаКовачeвић, Славица
Јовић,Милутин Тадић
Гордана Илић

Гeографиjа 6 уџбeник

9

Тeхничко и
информатичкообразовањe 6 уџбeник

Нови Логос
Нови Логос
БИГЗ
Klett

Гордана Илић

Klett

Naomi Simmons

Нови Логос

Naomi Simmons
ПЕТИ РАЗРЕД
Наташа Станковић Шошо, Бошко
„Умeтност рeчи“― 5 читанка
Суваjџић
„Дар рeчи“― граматика 5
Јeлeна Срдић
Наташа Станковић Шошо, Бошко
Радна свeска српског jeз. уз уџбeник 5
Суваjџић
Збирка задатака са рeшeњима
Милоjeвић Сања, Вуловић Нeнад
изматeматикe 5
Тиjана Прибићeвић,
Биологиjа уџбeник 5
Вeсна Милоjeвић, Томка
Миљановић
Тиjана Прибићeвић,
Радна свеска из биологиje 5
Вeсна Милоjeвић, Томка
Миљановић
Гeографиjа 5 уџбeник
Винко Ковачeвић, СањаТопаловић
Алeксандра Паладин,
Музичка култура 5 уџбeник
ДраганаМихаjловић Бокан
Тeхничко и информатичко образовањe
Зоран Лапчeвић
5уџбeник
Здравко Милинковић,
Ликовна култура 5 уџбeник
МомчилоЈанковић
Даниjeла
Стeфановић,
Историjа 5 уџбeник са читанком
Снeжана
Фeрjанчић,
ирандом свeском
Зорица Нeдeљковић
Драган Маринчић, Драгољуб
Информатика и рачунарство 5 уџбeник
Васић
English Plus 1, уџбеник
Ben Wetz, Diana Pye
English Plus 1, радна свеска
Janet Hardy-Gould
Magnet 1, уџбеник
Djordjo Moto, VesnaNikolovski
Magnet 1, радна свеска
Djordjo Moto, VesnaNikolovski
Школски гeографски атлас V-VIII
Група аутора
ШЕСТИ РАЗРЕД
„Умeтност рeчи“ 6 читанка
Наташа Станковић Шошо, Бошко
„Дар рeчи― 6“ граматикасрпског
Јeлeна Срдић, Слађана Савовић
jeзика
Радна свeска 6 уз уџбeник српског
Јeлeна Срдић, Слађана Савовић
jeз
Збирка задатака са рeш. из матeматикe
Милоjeвић Сања, Вуловић Нeнад
6
Тихомир Лазарeвић, Томка
Биологиjа 6 уџбeник
Миљановић,Вeсна Миливоjeвић
Тихомир Лазарeвић, Томка
Радна свeска из биологиje 6
Миљановић, Вeсна Миливоjeвић
Алeксандра Паладин,
Музичка култура 6 уџбeник
Драгана МихаjловићБокан

8

Нови Логос

Винко Ковачeвић, Сања
Топаловић

Нeнад Стамeнковић, Алeкса
Вучићeвић

Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Klett
Герундијум
Герундијум
Klett
Нови Логос
Едука
БИГЗ
Фреска
ЗУНС
Нови Логос
Нови Логос
Klett
Klett
ЗУНС
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Klett
Герундијум
Герундијум
Нови Логос

Klett
Klett
20

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

Јован Глигориjeвић, Зоран
Алeксић
Радe Михаљчић
Марина Радоjeвић
Марина Радоjeвић
Драгољуб
Васић, Драган
Информатика и рачунарство
Маринчић, МиодрагСтоjановић
Ben Wetz, James Hardy, Nikolas
English Plus 2, уџбеник
Mellersh
Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh
English Plus 2, радна свеска
Magnet 2, уџбеник
Djordjo Moto, Vesna Nikolovska
Magnet 2, радна свеска
Djordjo Moto, Vesna Nikolovska
СЕДМИ РАЗРЕД
Наташа Станковић Шошо,
„Умeтност рeчи“, читанка
БошкоСуваjџић
„Дар рeчи“граматика
Јeлeна Срдић, Слађана Савовић
Наташа Станковић Шошо,
Радна свeска уз уџбeник
БошкоСуваjџиц, Слађана
Савовић,Јeлeна Срдић
Срђан Огњановић,Живорад
Збирка задатака са рeшeњима
Ивановић
Мирjана Топић, Томка
Биологиjа, уџбeник
Миљановић,Тихомир Миљановић
Славица Нинковић, Томка
Радна свeска из биологиje
Миљановић
Алeксандра Паладин,
Музичка култура, уџбеник
Драгана МихаjловићБокан
Винко Ковачeвић, Сања
Гeографиjа, уџбeник
Топаловић
Тeхничко иинформатичкообразовањe,
Драган Голубовић
уџбeник
Маeтриjал за
Драган Голубовић, Нeбоjша
конструкторскообликовањe КО7
Голубовић
Ликовна кутура, уџбeник
Јован Глигориjeвић
Историjа уџбeник
Душан Батаковић
Јасна Адамо, Наталиjа
Хeмиjа, уџбeник
Макивић,Станислава Олић
Лабараториjскe вeжбe са задацима
Јасна Адамо, Наталиjа Макивић,
изхeмиje
Станислава Олић
Драгољуб Васић, Миодраг
Информатика и рачунарство, уџбеник
Стоjановић
Физика, уџбeник
Мићо Митровић
Практикум физика 7
Мићо Митровић
Magnet 3, уџбеник
Djordjo Mota, Vesna Nikolovski
Magnet 3, радна свеска
Djordjo Mota
English Plus 3, уџбеник
Ben Wetz, Diana Pye
English Plus 3, радна свеска
Ben Wetz, Diana Pye
ОСМИ РАЗРЕД
„Умeтност рeчи“, читанка
Наташа Станковић Шошо
„Дар рeчи“граматика
Јeлeна Срдић, Слађана Савовић
Наташа Станковић Шошо, Бошко
Радна свeска 8 српског jeзика
Суваjџић, Слађана Савовић,
ЈеленаСрдић
Срђан Огњановић, Живорад
Збирка задатака са рeшeњима
Ивановић
Вeрица Мановић, Милица
Биологиjа, уџбeник
Станковић
Ликовна култура 6 уџбeник
Историjа 6 уџбeник
Физика 6 уџбeник
Збирка задатака из физикe 6

БИГЗ
ЗУНС
Klett
Klett
ЗУНС
Нови Логос
Нови Логос
Klett
Klett
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Круг
Герундијум
Герундијум
Нови Логос
Klett
Едука
Едука
БИГЗ
ЗУНС
Герундијум
Герундијум
ЗУНС
Сазнање
Сазнање
Klett
Klett
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Круг
Герундијум
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Вeрица Мановић, Милица
Станковић
Алeксандра Паладин,
ДраганаМихаjловић Бокан
Слободан Зрнић, Наташа
Боровљeв

6

Радна свeска из биологиje 8

7

Музичка култура 8, уџбeник

8

Гeографиjа 8 уџбeник

РЕ
Д.
БР

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

11
12

Тeхничко и информатичко образовањe
8 уџбeник
Матeриjализа
конструкторскомоделовање 8
Ликовна култура 8 уџбeник
Историjа 8 уџбeник

13

Хeмиjа 8 уџбeник

14

Лабораториjскe вeжбe са задацимаиз
хeмиje 8

15

Информатика и рачунарство 8, уџбeник

16

Физика 8 уџбeник

17

Збирка задатака 8 из физикe

18
19
20
21

Magnet 4, уџбеник
Magnet 4, радна свеска
English Plus 4, уџбеник
English Plus 4 , радна свеска

Алeкса Вучићeвић, Нeнад
Стамeновић
Нeнад Стамeновић, Алeкса
Вучућeвић,Ђура Пађан
Јован Глигориjeвић
Драгомир Бонџић, Коста Николић
Јасна Адамов, Радоjка
Ђурђeвић,Снeжана Каламковић
Јасна Адамов, Наталиjа
Макивић,Станислав Олић
Драгољуб Васић,
МиодрагСтоjановић, Драган
Маринчић
Марина Радоjeвић
Марина Радоjeвић, Митко
Николов
Djordjo Mota, Vesna Nikolovski
Djordjo Mota
Ben Werz, Diana Pye
Ben Werz, Diana Pye

9
10

Герундијум
Нови Логос
Нови Логос
ИЗДАВАЧ
Klett
Klett
БИГЗ
ЗУНС
Герундијум
Герундијум
ЗУНС
Klett
Klett
Klett
Klett
Нови Логос
Нови Логос

Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом oдлуком утврдило
за коришћење у овој школској години 2017/2018., поседује решење којим су одобрени за
коришћење у основној школи.
2.3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
На крају школске 2016/2017. године школа је имала 1468 ученика распоређених у 49
одељења.
У школској 2017/2018. години школа ће имати 50 одељења (26 у млађим и 24 одељења у
старијим разредима) и 8 одељења продуженог боравка.

Разред
I
II
III
IV

Табела бр. 8 – број одељења по разредима
Млађи
Старији
Број одељења
Разред
Број одељења
7
V
6
6
VI
6
7
VII
6
6
VIII
6
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Табела бр. 9 – Бројно стање ученика по резредима и одељењима на почетку шк. 2017/2018.
године
I – IV разреда
V – VIII разреда
I разред
V разред
одељење
1
2
3
4
5
6
7
укупно
одељење
1
2
3
4
5
6
укупно
одељење
1
2
3
4
5
6
7
укупно
1
2
3
4
5
6
укупно
укупно

девојчице
дечаци
15
13
16
14
15
15
14
14
14
10
15
9
12
12
101
87
II разред
девојчице
дечаци
14
16
13
17
11
19
13
17
18
12
18
12
87
93
III разред
девојчице
дечаци
15
13
13
14
14
13
14
13
13
13
11
17
13
16
93
99
IV разред
18
15
16
14
19
15
20
10
13
16
16
13
102
83
382
366

укупно
28
30
30
28
24
24
24
188

одељење
1
2
3
4
5

девојчице
15
14
13
14
15

дечаци
15
16
17
16
15

укупно
30
30
30
30
30

6

13

17

30

укупно

84

укупно
30
30
30
30
30
30
180

одељење
1
2
3
4
5
6
укупно

укупно
28
27
27
27
26
28
29
192

одељење
1
2
3
4
5

33
30
34
30
29
29
185
748

1
2
3
4
5
6
укупно
укпно

Укупно девојчица
Укупно дечака
Укупно ученика у школи
Просечан број ученика по одељењу

6
укупно

96
VI разред
девојчице
дечаци
13
16
12
17
14
14
16
13
15
14
12
17
82
91
VII разред
девојчице
дечаци
16
14
17
13
14
15
19
13
17
13
17

11

180
укупно
29
29
28
29
29
29
173
укупно
30
30
29
32
30
28

100
79
179
VIII разред
16
16
32
12
18
30
18
12
30
20
10
30
13
17
30
14
18
32
93
91
184
357
360
717
УКУПНО
1465

742
719
1461
29,22

На почетку школске 2017/18. године школа има укупно 1461 ученика. Просечан број
ученика по одељењу износи 29,22.
2.4. ДНЕВНА АРТИКУЛАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА УЧЕНИКА
Образовно-васпитни рад са ученицима биће организован класично. Прва смена радиће
од 8:00-14:00 сати, а друга смена од 14:00-20:00 сати. Ученици првог и другог разреда полазе
пре подне од 8:00, а поподне од 13:00 часова.
Улаз ученика је из школског дворишта.
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Странке и родитељи који долазе на индивидуални контакт са наставницима или на
заказане разговоре користиће службени улаз из дворишта школе.
Дежурни наставници, одређени распоредом часова, дежураће од 7.30, односно од
13.30, како на улазним вратима школе, тако и на свим спратовима школе. Такође, дежурни
наставници ће дежурати и на одморима.
Одмори и паузе организоваће се како је законом прописано, с тим што ће се узимање
ужине обављати после другог часа, па ће велики одмор трајати 20 минута.
Промена смена врши се седмично.
Табела 10 – Време трајања наставних часова и одмора у току дана
Наставни час
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести

Време трајања часова и одмора
Пре подне
После подне
8:00-8:45
14:00-14:45
8:50-9:35
14:50-15:35
9:55-10:40
15:55-16:40
10:45-11:30
16:45-17:30
11:35-12:20
17:35-18:20
12:25-13:10
18:25-19:10

2.5. ПРЕГЛЕД ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА
При подели предмета на наставнике и састављању распореда часова, поштовани су
психолошко-педагошки захтеви у погледу равномерне заступљености наставних предмета у
току дана и недеље имајући у виду карактер предмета и објективне услове школе.
Разред/
одељење
I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
Продужени
Боравак
I1
I2
I3
I4
III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7

Табела 11 – Подела одељења у млађим разредима.
Разред/
Име и презиме учитеља
Име и презиме учитеља
одељење
Катарина Илић
II/1
Драгана Вукићевић
Весна Бешовић
II/2
Ивана Милојчић
Мира Марсенић
II/3
Весна Јовановић
Драгана Илић
II/4
Виолета Радовић
Милена Рафаиловић
II/5
Гордана Павлоић
Мајда Панџић
II/6
Станислава Радоњић
Драгана Ћирковић

Надица Билас
Љубица Миртовић
Милош Дакић
Ирена Плавшић
Зорица Костић
Драгица Додеровић
Драгана Јовановић
Наташа Гавриловић
Надежда Вукмировић
Снежана Шћекић
Маријана Пејатовић

Продужени
Боравак
II1
II2
II3
II4
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6

Слађана Радојевић
Слађана Величковић
Милена Станковић Смиљковић
Марија Пријовић Мијајловић
Лидија Галогажа
Дивна Нешовановић
Бојана Петрић
Татјана Мирковић Миљевић
Жана Вукићевић
Душица Бојовић
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Табела 12 – Допунска настава – млађи разреди
Редни
број

Име и презиме наставника

1.

Катарина Илић

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Весна Бешовић
Мира Марсенић
Драгана Илић
Милена Рафаиловић
Мајда Панџић
Драгана Ћирковић
Драгана Вукићевић
Ивана Милојчић
Весна Јовановић
Виолета Радовић
Гордана Павлоић
Станислава Радоњић
Зорица Костић
Драгица Додеровић
Драгана Јовановић
Наташа Гавриловић
Надежда Вукмировић
Снежана Шћекић

Наставни предмет

Број часова

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18
25

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Маријана Пејатовић
Лидија Галогажа
Дивна Нешовановић
Бојана Петрић
Татјана Мирковић Миљевић
Жана Вукићевић
Душица Бојовић

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

Српски језик

18

Математика

18

27.

Виолета Мосур

Енглески језик

36

28.

Катарина Живковић

Енглески језик

36

29.

Гордана Ракић

Енглески језик

36

30.

Штамбук Лара

Енглески језик

36

31.

Марија Стојановић

Енглески језик

36

Укупно часова
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Табела 13 – Додатна настава – млађи разреди
Редни
број

Име и презиме наставника

Наставни предмет

Број часова

1.

Лидија Галогажа

Математика

36

2.

Дивна Нешовановић

Математика

36

3.

Бојана Петрић

Математика

36

4.

Татјана Мирковић Миљевић

Математика

36

5.

Жана Вукићевић

Математика

36

6.

Душица Бојовић

Математика

36

Укупно часова
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Табела 14 – Допунска настава – старији разреди
Редни
број

Име и презиме наставника

Наставни предмет

Број часова

1.

Биљана Мудринић

Српски језик

36

2.

Драгана Миловановић

Српски језик

36

3.

Биљана Марковић

Српски језик

36
26

4.

Бојана Петровић

Српски језик

36

5.

Мирјана Јочић

Српски језик

36

6.

Јелена Недељковић

Српски језик

36

7.

Иван Ђорђевић

Математика

36

8.

Катарина Поповић

Математика

36

9.

Виолета Пушица

Математика

36

10.

Драгана Дабетић

Математика

36

11.

Марија Петковић

Математика

36

12.

Катарина Живковић

Енглески језик

36

13.

Лара Штамбук

Енглески језик

36

14.

Гордана Ракић

Енглески језик

36

15.

Марија Стојановић

Енглески језик

36

16.

Виолета Мосур

Енглески језик

36

17.

Славица Глушчевић

36

18.

Ивана Илић Драгићевић

Немачки језик
Немачки језик

20.

Дуња Вучинић

Немачки језик

36

21.

Драга Матић

Историја

36

22.

Милојко Хаџић

Историја

36

23.

Ненад Бојић

Историја

36

24.

Милан Крстић

Географија

36

25.

Мато Ботић

Географија

36

26.

Кристина Ђорђевић

Географија

36

27.

Дејан Ристић

Хемија

36

28.

Слађана Николић

Физика

36

29.

Горица Ћуковић

Физика

36

30.

Радмила Марковић

Биологија

36

31.

Вања

Биологија

36

32.

Лидија Радовић

Биологија

36

Укупно часова

36
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Табела 15 – Додатна настава-старији разреди

Редни
број

Име и презиме наставника

Наставни предмет

Број часова

1.

Биљана Мудринић

Српски језик

36

2.

Драгана Миловановић

Српски језик

36

3.

Биљана Марковић

Српски језик

36

4.

Бојана Петровић

Српски језик

36

5.

Мирјана Јочић

Српски језик

36
27

6.

Јелена Недељковић

Српски језик

36

7.

Иван Ђорђевић

Математика

36

8.

Катарина Поповић

Математика

36

9.

Виолета Пушица

Математика

36

10.

Драгана Дабетић

Математика

36

11.

Марија Петковић

Математика

36

12.

Катарина Живковић

Енглески језик

36

13.

Лара Штамбук

Енглески језик

36

14.

Гордана Ракић

Енглески језик

36

15.

Марија Стојановић

Енглески језик

36

16.

Виолета Мосур

Енглески језик

36

17.

Славица Глушчевић

36

18.

Ивана Илић Драгићевић

Немачки језик
Немачки језик

20.

Дуња Вучинић

Немачки језик

36

21.

Драга Матић

Историја

36

22.

Милојко Хаџић

Историја

36

23.

Ненад Бојић

Историја

36

24.

Милан Крстић

Географија

36

25.

Мато Ботић

Географија

36

26.

Кристина Ђорђевић

Географија

36

27.

Дејан Ристић

Хемија

36

28.

Слађана Николић

Физика

36

29.

Горица Ћуковић

Физика

36

30.

Радмила Марковић

Биологија

36

31.

Вања

Биологија

36

32.

Лидија Радовић

Биологија

36

36

Укупно часова
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Табела 16– Слободне активности – млађи и старији разреди
Редни
број

Име и презиме наставника

1.

Лидија Галогажа

2.

Дивна Нешовановић

3.

Бојана Петрић

4.

Татјана Мирковић Миљевић

5.

Жана Вукићевић

Слободне активности

Број часова

Математичка
Рецитаторска
Математичка
Спортска
Математичка
Спортска
Музичка
Ликовна
Математичка
Рецитаторска

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
28

6.

Душица Бојовић

Музичка
Ликовна

7.

Биљана Мудринић

Рецитаторска скција

36
36
36

8.

Драгана Миловановић

Граматичарскасекција

36

9.

Биљана Марковић

Литерарна секција

36

10.

Бојана Петровић

Новинарскас екција

36

11.

Мирјана Јочић

Драмска секција

36

12.

Јелена Недељковић

Драмска секција

36

13.

Иван Ђорђевић

Математичка секција

36

14.

Катарина Поповић

Математичка секција

36

15.

Виолета Пушица

Математичка секција

36

16.

Драгана Дабетић

Математичка секција

36

17.

Марија Петковић

Математичка секција

36

18.

Катарина Живковић

Енглески језик

36

19.

Лара Штамбук

Енглески језик

36

20.

Гордана Ракић

Енглески језик

36

21.

Марија Стојановић

Енглески језик

36

22.

Виолета Мосур

Енглески језик

36

23.

Славица Глушчевић

36

24.

Ивана Илић Драгићевић

Немачки језик
Немачки језик

25.

Дуња Вучинић

Немачки језик

36

26.

Драга Матић

Историјска скција

36

27.

Милојко Хаџић

Историјска скција

36

28.

Милан Крстић

Географска секција

36

29.

Мато Ботић

Географска секција

36

30.

Радмила Марковић

Еколошка секција

36

31.

Вања

Биолошка секција

36

32.

Снежана Баљ

ТИО

36

33.

Зоран Роган

ТИО

36

34.

Јелена Шаре

ТИО

36

35.

Тони Миливојевић

ТИО

36

36.

Бранка Тоађер

ТИО

36

37.

Гордана Пупић

Ликовна секција

36

38.

Бојана Јоксимовић

Ликовна секција

36

39.

Борис Коцијан

Музичка секција

36

40.

Бранимир Ђокић

Музичка секција

36

41.

Бранислав Алексић

36

42.

Зорица Обрадовић

Спортска секција
Спортска секција

36

36
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43.

Нада Накић

Спортска секција

36

44.

Дејан Марсенић

Спортска секција

36

45.

Драгана Миловић

Информатика и
рачунарство

36

46.

Небојша Радовановић

Верска секција

36

47.

Славица Шушњаревић

Калиграфска секција

36

Укупно часова

1692

УКУПНО ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

1116

УКУПНО ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

1368

УКУПНО ЧАСОВА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

1692

Укупно часова

4176

2.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА
За све облике непосредног рада са ученицима биће утврђен јединствен распоред часова
који ће бити доступан ученицима и родитељима, као и другим чиниоцима који прате живот и
рад школе.
Удвојени часови биће организовани у настави Техника и технологија и Техничког и
информатичког образовања од V-VIII разреда, блок – часови ликовне културе у V разреду.На
часовима информатике и рачунарства у петом разреду одељења се деле на пола.
Часови одељењског старешине одржаваће се у млађим разредима понедељком или
петком, а у старијим разредима овај час је укључен у распоред као и сваки други час одређеног
предмета.
Додатна, допунска настава и слободне активности организоваће се углавном између
смена што ће се утврдити кроз распоред часова. Укупан број планираних часова допунске,
додатне наставе и слободних активности дат је у табели 5.
Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор школе. Распоредом
часова биће утврђене обавезне паузе сваком наставнику ради замене одсутних наставника.
2.7. ПЛАН СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
Одредбама Правилника о школском календару школа планира активности у оквиру
остваривање спортских, културних и рекреативних активности ученика. Ова могућност ће се
за наше ученике организовати током школске године. Програм тих активности детаљније је
дат у календару културно друштвених активности у поглављу VI.
Такође, спортски живот ученика организоваће се у оквиру редовног распореда часова,
као и на школским и ваншколским спортским манифестацијама.
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2.8. РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. год.
Табела 17 – Преглед распореда дежурстава непарна смена
НЕПАРНА СМЕНА
ДЕЖУРНО
МЕСТО

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПРИЗЕМЉЕ

Слађана
Николић
Дејан
Марсенић

Биљана
Мудринић
Лара
Штамбук
Дуња
Вучинић
Иван
Ђорђевић
Милена
Рафаиловић
Весна
Бешовић
Љубица
Митровић
Драгица
Додеровић

Виолета
Мосур
Надежда
Вукмировић

Драгана
Миловановић
Катарина
Поповић
Ивана Илић
Драгићевић

СЛУЖБЕНИ
УЛАЗ
ШКОЛСКО
ДВОРИШТЕ
ПРВИ
СПРАТ

Милан Крстић

ДРУГИ
СПРАТ

Катарина Илић
Надица Билас

ТРЕЋИ
СПРАТ

Зорица Костић

Нада Накић

Драгана
Дабетић

Драга Матић
Бранимир
Ђокић
Драгана
Миловић
Мира
Марсенић
Милош
Дакић
Драгана
Јовановић

ПЕТАК

Снежана Баљ
Гордана Ракић

Дејан Ристић

Зоран Роган

Мајда Панџић

Љубинка
(замена)

Драгана Илић
Ирена
Плавшић

Маријана
Пејатовић

Наташа
Гавриловић

Снежана
Шћекић

Табела 18 – Преглед распореда дежурставапарна смена
ПАРНА СМЕНА
ДЕЖУРНО
МЕСТО

ПОНЕДЕЉАК

ПРИЗЕМЉЕ

Гордана Пупић
Марија
Петковић

СЛУЖБЕНИ
УЛАЗ
ШКОЛСКО
ДВОРИШТЕ
ПРВИ
СПРАТ
ДРУГИ
СПРАТ
ТРЕЋИ
СПРАТ

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Катарина
Живковић
Биљана
Марковић
Бранка
Тоађер
Милојко
Хаџић
Лидија
Радовић
Весна
Јовановић
Драгана
Ћирковић

Горица
Ћуковић
Славица
Глушчевић

Јелена Шаре
Виолета
Пушица

Небојша
Радовановић
Драгана
Вукићевић
Слађана
Радојевић

Марија
Стојановић
Зорица
Обрадовић
Катарина
Митровић
Бранислав
Алексић
Станислава
Радоњић
Ивана
Милојичић
Слађана
Величковић

Лидија
Галогажа

Дивна
Нешовановић

Бојана
Петрић

Бојана
Петровић
Мато Ботић

Јелена Васић
Борис Коцијан
Гордана
Павловић
Виолета
Радовић
Марија
Пријовић
Татјана
Мирковић
Миљевић

Александра
Смиљковић
Тони
Миливојевић
Радмила
Марковић
Душица
Бојовић
Жана
Вукићевић
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III ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА
ШКОЛЕ
3.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Програм рада директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и
одговорности које су регулисане Законом о основама система образовање и васпитања и
Статутом школе.Основни задаци директора школе су:
 Организовање образовно-васпитног рада у школи;
 Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи;
 Обезбеђивање увида у стварање свих видова образовно - васпитног рада и реализацију
задатака који проистичу из законских прописа, Наставног програма, других стручнопедагошких докумената, Годишњег плана рада школе, Школског програма за 1.-8.
разреда, Развојног плана школе и учешће у реализацији Развојног плана школе;
 Праћење остваривања одлука, закључака и мера стручних органа и Школског одбора;
 Реализовање инструктивно-педагошког увида и анализе и надзора у све видове
образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника.
У току 2017/2018. године директор ће посетити 30 часова редовне наставе и 30 часова
осталих облика непосредног образовно - васпитног рада.
Током школске године, активност директора биће усмерена ка даљем побољшању услова
рада (у складу са материјалним могућностима). Директор ће активно пратити реализацију
наставног плана и програма.
Табела 19 – Хронолошки распоред програмских активности директора школе
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Септембар

1.Разматрање и решавање организационих питања напочетку
школске године (снабдевеност уџбеницима,приручницима,
материјалом, исхрана ученика,опредељивање ученика за
слободне активности,изборне предмете, конституисање
ученичкихорганизација , утврђивање бројног стања ученика,
кадровска питања и др.)
2.Преглед годишњих и месечних планова рада Наставника
3.Прикупљање података и попуњавање упитника за
информативни преглед школе за потребе
Министарства просвете
4.Остваривање планираног броја посета часовима –
посебно наставницима – почетницима
5.Доношење Годишњег плана рада школе за текућу
школску годину на Наставничком већу, Школском
одбору, Савету родитеља, допуна Школских програма,
програма самовредновања, развојног планирања,безбедности,
инклузивног образовања, професионалне оријентације, плана
стручног усавршавања
6.Педагошко - инструктивни рад: наставници,
приправници, нови наставници
7.Рад школске кухиње

САРАДНИЦ
И

Помоћник
директора,
стручнаслужб
а

Школски
одбор,
Савет
родитеља
Наставничко
веће
Педагог,
психолог
Помоћник
дир,соц.радни
к,
секретар
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8.Планирање реализације школског развојног плана,израда
ИОП-а за ученике, самовредновања
9. ЦЕНУС – финансијски годишњи план – обрачун(учешће у
изради показатеља зафинансирање школе-посебно кадрови)
10. Радост Европе- долазак деце из Чешке

1.Преглед педагошке документације

Октобар

2.Педагошко - инструктивни рад

3. Учешће у раду стручних органа школе
4. Припреме за организовање и пријема првака у организацију
―Пријатељи деце, манифестација Радост Европе
5. Решавање материјално - финансијских питања(посебно
набавка нових наставних средстава, исхранаученика)

Новембар

1.Рад са ученицима који имају проблема у понашању и учењу и
са њиховим родитељима и
наставницима,безбедност ученика
2.Праћење извођења допунског рада (I-VIII раз.)
3.Педагошко - инструктивни рад у Стручном већу I-IV разреда
4.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода
5. Преглед педагошке документације

Децембар

1.Припрема за полугодишњу анализу рада и успеха

2.Попис, завршни рачун

3.Учешће у раду стручних органа

Тим за ШРП,
Тим
за ИО, Тим за
самов.
Рачунополага
ч
Помоћник
директора,
стручнаслужб
а
Помоћник
директора,
стручнаслужб
а
Педагог,
психолог,пом
оћникдиректо
ра
Помоћник
директора,
стручнаслуж
ба
Пријатељи
деце
Рачунополага
ч,
педагог,соц.ра
дник
Стручна
служба,помоћ
ник
директора
Стручна
служба
Стручна
служба
Стручна
служба
Стручна
служба,
помоћник
директора
Стручна
служба
Педагог,
психолог,пом
оћник
дирек,профес
ор информ
Педагог,
психолог,пом
оћник
директора
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4.Преглед педагошке документације

5.Педагошко - инструктивни рад

Педагог,
психолог,пом
оћникдиректо
ра
Стручна
служба

Фебруар

Јануар

Децембар

6.Праћење припрема за прославу Новегодине, хуманитарним
акцијама, Дана Светог Саве
7.Рад на анализама и извештајима који ће битиразматрани на
нивоу појединих органа у школи и ван ње

8.Анализа рада и обавеза рачунополагача, благајника и
секретара школе
1.Извештај о раду школе, извештај директора о
праћењу реализације Годишњег плана рада за прво
полугодиште школске године 2017/2018.
2.Праћење рада ученичких организација
3. Рад у стручним органима
1.Разматрање завршног рачуна за 2017. годину и
припрема финансијског плана за 2018. годину
2.Саветодавни рад са ученицима који су имали слабуспех на
крају првог полугодишта, праћење
реализације ИОП-а
3.Педагошко - инструктивни рад
4.Праћење такмичења ученика и преглед
педагошкедокументације
1.Праћење реализације додатног рада и припреме за такмичења
(IV-VIII)

Март

2.Сарадња са друштвеном средином и праћење реализације
очувања животне средине и непосредне околине

3.Педагошко - инструктивни рад

4.Праћење рада стручних сарадника,рад тимова и
актива - реализације плана рада развојног плана, и
плана заштите и безбедности деце,
самовредновања,професионалне оријентације, школскоих
програма

Стручна
служба,помоћ
никдиректора,
проф.
информат.
Стручна
служба,
Помоћникдир
ектора, дир.
Руководиоци
Стручна
служба
Рачунополага
ч
Стручна
служба,помоћ
ник
директора,тим
ИО
Стручна
служба
Стручна
служба,помо
ћник
директора
Стручна
служба,помо
ћник
директора
Социјални
радник,помоћ
ник
директора,
наставник
биологије
Стручна
служба
Помоћник
директора,ст
ручна
служба,
Тимза
ШРП,Тимбез
бедност
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5.Организација и увид у такмичења

1.Анализа реализације фонда часова
(редовне,додатне, допунске, слободних активности)
2.Рад школске кухиње

Април

3.Преглед педагошке документације
4.Педагошко - инструктивни рад, рад на самовредновању.

5.Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода – припрема за упис ученика8. разр. у
сред. шк./завршни испит/

6. Припреме за обележавање Дана школе

Мај

1.Припреме за израду појединих делова програма за
наредну годину

2.Рад на подели послова и радних задатака наста.
за наредну школску годину и сарадња са стручним
сарадницима
3.Педагошко - инструктивни рад

Стручна
служба,
Помоћник
директора
Руководиоци
већа
Стручна
служба
Помоћник
директора
Стручна
служба,
Помоћник
директора
Стручна
служба,
Помоћник
директора
Руководиоци
већа, стручна
служба,
помоћникдир
.
Помоћник
директора,
Стручнаслуж
ба,
Педагог,
психолог,соц.
радник,помоћ
. дирек.
Педагог,
психолог,соц.
радник,помоћ.
дирек.
Педагог,
психолог,пом.
дир.

Мај

4.Рад у стручним органима / Наставничко веће,
Педагошки колегијум, Савет родитеља, стручна и
одељењска већа../ током године/
5.Анализа резултата ученика на такмичењима

6.Завршне припреме за обележавање Дана школе
7.Анализа реализације и организације програма
Пријатеља деце Вождовца

Стручна
служба,помоћ
ник директора
Руководиоци
већа,стр.
служба,помоћ
ник дир.
Руков.
Пријатеља
деце

35

Август

Јун

8.Организовање припремне наставе и ангажовање на припреми
и организацији ученика осмог разреда у погледу избора
занимања

Стручна
служба,
Помоћник
директора
1. Праћење тока завршног испита за упис ученика 8. разреда у
Школски
средње школе
одбор,
секретар,
Стручнаслужб
а
2. Рад на Годишњем плану рада школе
Наставници,с
тр.служба
3. Учешће у подели одељења на наставнике и остала задужења Струч.
из 40. часовне радне недеље за наредну школску годину
служба,
помоћник
директора,
проф.информа
тике
4. Анализа реализације свих видова васпитноРуковод.већа,
образовног рада и праћење реализације ШРП-а и
Тим за ШРП,
самовредновања рада школе, инклузивног образовања и
самовреднова
безбедности
ње,ИОП,
Стручнаслужб
а.
5.Почетак припреме рада и активности за нову шк. годину
Помоћникдир
ектора,
стручнаслужб
а
1.Припреме за почетак нове школске године
Школски
(утврђивање потреба за новим радницима и анализа кадровских одбор,
питања у наредној школској години)
секретар
Стручна
служба,
2.Учешће у изради Годишњег плана рада школе за
Стручна
наредну школску годину
служба
3.Организација васпитно – образовног рада за наредну школску Помоћникдир
годину
ектора,
стручнаслужб
а

3.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Програм рада помоћника директора школе конципиран је на основу обавеза,
овлашћења и одговорности које су регулисане Законом о основама образовања и васпитања и
Статутом школе. Основни задаци помоћника директора школе су:
 Учешће у организовању образовно - васпитног рада у школи;
 Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи;
 Реализовање инструктивно - педагошког увида и кординирање радом ваннаставних
активности.
 Инструктивно - педагошки рад;
 педагошко усавршавање у вези планирања, програмирања и непосредног припремања
за све видове рада наставника и стручних сарадника;
 инструктивно - педагошко учествовање у раду стручних органа и рад са стручним
сарадницима;
 обилазак часова;
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сарадња са родитељима и ученицима у циљу реализације саветодавне функције;
организација и праћење такмичења;
рад на годишњем плану рада школе.
Послови општег организовања, координације, планирања, програмирања, анализирања
и извештавања општа организација живота и рада школе;
праћење реализације планова и програма рада;
праћење и остваривање дежурстава, распореда часова, распореда учионица, замена
одсутних наставника;
учешће у раду стручних и других органа у школи;
сарадња са чиниоцима друштвене средине;
остали послови помоћника директора у школи и ван ње.

Табела 20 – Хронолошки распоред програмских активности помоћника директора школе
Месец

Програмски садржаји

Сарадници

Децембар

Новембар

Октобар

Септембар

1.Разматрање и решавање организационих питања на
почетку школске године (праћење спровођења и
поштовања правилника понашања ученика, родитеља,
Директор, стручна
наставника и осталих запослених, утврђивање бројног
служба
стања ученика, конституисанје ученичких организација,
опредељивање ученика за изборне предмете и слободне
активности, кадровска питања,....)
2.Преглед и координирање рада ваннаставних активности,
Педагог, психолог
изборних предмета у школи
3.Учешће у изради Годишњег плана рада школе , допуне
директор, стр. служ
Школских програма
4.Израда плана набавке наставних средстава
Директор, педагог
5.Активности и сарадња са Саветом родитеља,
Школским одбором
6. Педагошко - инструктивни рад , Педагошки
колегијум
7. Радост Европе- долазак деце из Словеније

Савет родитеља
Школски одбор
Директор

1.Учешће у реализацији излета, екскурзија, наставе
у природи
2.Преглед педагошке документације

Руков.већа, директор

3.Учешће у раду стручних органа школе, праћење
реализације плана рада ШРП ,самовредновања,
инклузивно образовање, безбедност ученика,
професионална оријентација, школски програми
4. Манифестација Радост Европе, припреме за
организовање и пријем првака у организацију
«Пријатељи деце» боравку и континуирано праћење
1.Праћење извођења редовне наставе (замене)
допунског, додатног рада, изборних предмета, слободних
активности
2.Педагошко - инструктивни рад
3.Учешће у анализи успеха и дисциплине ученика
на крају првог класификационог периода

Директор, Тимови за
ШРП,самовредновањ
е,
ИО, безбедност, ПО
Директор, стр. сл.
наставници,
родитељи
Директор, педагог,
психолог

1.Припрема и израда полугодишње анализе рада и
успеха

2.Учешће у раду стручних органа и предлог мера на
унапређивању ВО рада
3.Преглед педагошке документације

Директор

Директор, стр. сл.

Педагог, психолог
стр. сл., директор,
проф. информатике
директор, струч. сл.
проф.информатике
Директор
Стручна сл.директор
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4.Педагошко - инструктивни рад
5.Учешће у припреми прославе Дана Светог Саве, Нове

године, хуманитарним акцијама
6. Праћење и учествовање у реализацији примене
Програма о ненасиљу у школи,безбедности
7.Рад на анализама и извештајима стручних већа

Април

Март

Фебруар

Јаннуар

8. Стручно усавршавање у школи и ван ње

Мај

Мај

Директор, стр. сл
већа српског јез,
уметн., директор
вероучитељи
Психолог, педагог,
соц. радник
Рук.већа, стручна сл.
Руководиоци већа,
педагог

1.Учешће у обележавању дана Светог Саве

Већа српског јез,
уметност, вероучитељи,
директор

2.Праћење рада ученичких организација, Педагошки
колегијум
3.Сарадња са родитељима, Савет родитеља,
Школски одбор
4.Праћење реализације Годишњег плана рада за
прво полугодиште
1.Организација и координација школских
такмичења
2.Сарадња са средњим школама у циљу профес. информисања
ученика осмог разреда
3.Сарадња са организацијама за децу (Црвени крст,
Пријатељи деце, Ученички парламент)
4.Саветодавни рад са ученицима који су имали
слабији успех на полугодишту, праћење ИОП-а
5.Преглед педагошке документације

Руководиоци

6.Праћење рада школске кухиње
1.Праћење реализације редовне наставе (обезбеђивање замена)
додатног рада, секција, ваннаставних активности, изборни
предмети, ИОП-а
2.Сарадња са друштвеном средином и праћење
реализације сарадње
3.Педагошко - инструктивни рад
4.Праћење рада одељењских заједница, реализације
развојног плана, самовредновања, безбедност
ученика

директор
Педагог, психолог,
Тим за ИО

5.Организација и увид у такмичења
1.Анализа реализације фонда часова (редовне,
додатне, допунске, СА)
2.Праћење рада сарадње са родитељима
(родитељ.састанци, индивидуални разговори, Савет родитеља)
4.Организовање и координирање семинарима
5.Анализа успеха ученика на крају III класиф. периода; припрема за завршни испит и упис ученика 8. разр. у сред.
школе.
1.Организација и координација активности за
обележавање Дана школе
2. Припрема организације и координација послова
завршног испита ученика 8. разреда за упис у
средњу школу
3.Учешће у раду стручних органа

4.Организација и реализација прославе Дана школе

Стр. служба
Директор, стручна
служба
Директор, стручна
служба
Стручна служба
Соц.радник,
руководиоци орг.
Директор, стручна
служба, тим за ИОП
Педагог,
руковод. већа

ДЗ, културни
цен.Шумице
Стручна служба
Директор, стручна
служба, Тимови за
ШРП, самовреднов,
Тим за безбедност
Директор, струч. сл.
Руководиоци већа,
директор
Раз.старешине,
стручна сл.
Директор, стр.сл.
Руков. већа, стручна
служба, директор
Директор
Педагог, психолог,
директор
Педагог, психолог,
директор
Директор, струч. сл
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5.Анализа резултата ученика на такмичењима

Август

Јун

6. Анализа успеха ученика осмог разреда

1.Организација полагања завршног испита;
анализа резултата на завршном испиту и упис
ученика у средње школе
2. Анализа обилазака часова
3. Рад на подели послова и радних задатака
наставника за наредну школску годину и сарадња са
стручним сарадницима
4.Припрема за израду Годишњег плана рада школе
за идућу школску годину
5. Учешће у припреми за почетак идуће школске
године-план рада свих задужења
1.Учешће у изради Годишњег плана рада школе за
наредну школску годину
2. Организација поправних испита за ученике /припремна
настава, комисије, полагање/
3.Организација васпитно – образовног рада за
школску 2017/18.год.
4. Израда распореда одељења по учионицама,
распореда смена, дежурстава и јутарњег прихватања
за наредну школску годину
5.Учешће у подели одељења на наставнике и остала
задужења из 40. часовне радне недеље у наредној
школској години / одељењска старешинства,
руководиоци , распоред часова, тимови и активи.../

наставници
директор, педагог,
психолог
Директор,
руков.већа, ст.
служба
Директор, струч. сл.
Директор, струч. сл.
стручна сл. директор
Директор, стручна
сл.
Директор
стручна сл, директор
Директор, струч. сл.
наставници,
Директор
Директор, стручна
служба
Директор, секретар,
наставник
информатике, стр.
служба

3.3. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењска већа, Стручно веће за
разредну наставу, Стручно веће за области предмета, Стручни актив за развојно планирање,
Стручни актив за развој школског програма и Педагошки колегијум. Делокруг рада стручних
органа одређен је Статутом школе.
Наставничко веће је највиши и најшири стручни орган који интезивно прати, усмерава
и координира целокупан образовно - васпитни процес у школи. Својом активношћу, која је
регулисана Статутом школе одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и
реализацији свих садржаја Годишњег плана рада.
Наставничко веће чине сви наставници школе и стручни сарадници.
Наставничко веће радиће у седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по
потреби и чешће) током школске године.
Време
реализације

Табела 21 – Садржај рада наставничког већа по месецима и извршиоцима
САДРЖАЈ РАДА

IX

Извештај о раду школе и извештај о раду директора у
школској 2016/2017.
- Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину
-Утврђивање радних обавеза настав.

Носиоци послова при
реализацији
Директор
Директор, помоћник
дир.стручна стлужба
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X

XI

-Разматрање потреба за набавком наставних средстава
и потребног материјала

Директор, помоћник
директора

-Припрема за пријем првака у Орган.
Пријатељи деце и прослава Дечје недеље
школе, Манифестација Радост Европе

Директор, помоћник

-Реализација изборне наставе, допунске,
додатне наставе и слободних активности, ИОП-а
-Распоред писаних провера
-Доношење одлуке о ослобађању ученика
наставе физичког васпитања
- Информације о току реализације посебних програма
/развојни план, самовредновање, безбедности
ученика.../

Директор, пом. дир. одељ.
стареш., стручна
служба,руководиоци већа
Рук.већа физичког
васп.
Директор, помоћник
директора,стручна
служба

- Рад школске кухиње

Директор,куварица

-Примене нормативних аката значајних за школу

Секретар, директор

-Успех и понашање ученика на крају I класиф. периода

Рук.већа физичког васп.

- Утврђивање квалитета фонда знања ученика

Руководиоци струч.и
Одељењ. већа, стручна
служба

петог разреда и адаптација ученика првог
разреда

XII

Извештај о здравственом стању ученика

Лекар, стоматолог

Предавање – „Формативно и сумативно оцењивање“

педагог

Активности и укљученост ученика у допунску,
додатну и слобод. активности, ученичке
организације, осврт на реализацију ИОП-а,
безбедност ученика
Информације о реализацији програма
професионалне оријентације ученика осмог
разреда ( тестирање, презентације средњих
школа, израда паноа...)

Директор, руководиоци
стручних већа, стручна
служба, помоћник
директора

Сређивање збирки учила и инвентара за попис
Припреме за обележавање Светог Саве

I

II

III

Руковод. Пријат. деце

Анализа успеха и понашања ученика на крају
првог полугодишта
Анализа успеха и понашања ученика на крају
првог полугодишта
Завршетак првог полугодишта и припреме за
друго полугодиште
Извештај о раду школе и извештај о раду
директора у првом полугодишту
Припреме за такмичење ученика
Извештај о стручном усавршавању
Извештај о здравственом стању ученика након
систематског прегледа
Праћење реализације такмичења ученика

Стручна служба,
Руков. ученичког
парламента
Директор, руководиоци
стручних већа
Директор, пом.
директора
Педагог, директор
руков.већа, помоћник
дир.педагог
Директор
Директор
Директор, предметни
наставници
Педагог,и рук. стр. Већа
Лекар, стоматолог
Директор, помоћник
дир.
40

Избор уџбеника за наредну школску годину

IV

V

Стручно предавање
Успех и дисциплина ученика на крају III
класификациног периода
Припрема за обележавање Дана школе
Реализација развојног плана, самовредновања,
ИОП, безбедност, професионална
оријентација...)
Разматрање учешћа ученика на такмичењима
Информација о упису ученика у први разред,
припреме за завршетак осмогодишњег
школовања ученика осмог разреда
Реализација планираног фонда часова у осмом
разреду
Критеријуми и предлози, избор ученика
генерације и спортисте генерације
Обележавање Дана школе

VI

Анализа успеха ученика осмог разреда на крају
другог полугодишта шк 2017/18. године
Анализа реализације планираног фонда часова
Припреме за упис ученика осмог разреда у
средњу школу
Организација поправних и разредних испита у
осмом разреду, додела диплома и сведочанстава
Анализа успеха и понашања ученика I-VIII
разреда на крају другог полугодишта школске
2017/2018.
Додељивање награда и похваљивање ученика

VI

Разматрање резултата на такмичењима ученика
Извештај о реализованим излетима, настави у
природи и изласцима ученика
Анализа реализације Годишњег плана рада
школе
Утврђивање предлога за израду новог
Годишњег плана рада школе и предлог плана
рада Наставничког већа
Утврђивање коначне листе уџбеника за наредну
шк. год.
Упознавање са школским календаром за
2018/2019. годину
Организација припремне наставе за поправне
и разредне испите, формирање комисија и
полагање поправних и разредних испита

VIII
прва
Информације о току израде Годишњег плана
седн
рада школе за нову школску годину
ица
Припреме за почетак нове школске године информације

Директор, педагог и
руков.већа
Социјални радник
стручна служба
Директор, рук.већа
Стручна служба,
помоћник директора
Руков.већа
стручна служба
Рук. већа, директор,
помоћник дир.
одељ.стареш., Рук.већа,
Стр. служба,директор
Директор, помоћник
директора
педагог
руков. већа, педагог
Директор, стручна
служба,помоћник
директора
одељ.старешине,директ
ор
стручна служба
Директор, рук.разр.
већа
Директор, рук. стр. већа
помоћник дир.
Директор, рук. стр. већа
помоћник дир.
стручна
служба,директор
чланови већа
Директор
Директор
Директор
Директор, помоћник
дир.
стручна служба
Директор
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Разматрање успеха ученика на крају школске
Године 2017/18. године
- Припреме за почетак нове школске године
VIII
(број ученика, дистрибуција уџбеника,
друг
припремање приредбе за пријем првака,
а
одељењске старешине, распоред учионица,
седн
смене, дежурства,иницијални тест)
ица
Разматрање и усвајање распореда часова за
наредну школску годину
Стручно усавршавање

Директор
Директор, помоћник
директора, стручна
служба
Директор
педагог

3.4. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
3.4.1. Преглед руководилаца одељењских већа I-VIII разреда
Особе задужене за руковођење одељењским већима у школској 2017/18. години од I
до VIII разреда су:

1.

I разред

Милена Рафаиловић

2.

II разред

Драгана Вукићевић

3.

III разред

Надежда Вукмировић

4.

IV разред

Жана Вукићевић

5.

V разред

Катарина Поповић

6.

VI разред

Борис Коцијан

7.

VII разред

Виолета Мосур

8.

VIII разред

Виолета Пушица

9.

V-VIII разреда

Биљана Мудринић

3.4.2. Програм рада одељењских већа
Одељењска већа сачињавају сви наставници који изводе наставу у одређеном разреду и
сви сарадници. Они се баве питањима од интереса за цео разред, а радом Одељењског већа
руководи изабрани наставник. Одељењско веће непосредно организује и координира образовно
васпитни рад у одељењу, разматра питања која се односе на живот и рад ученика и предузима
мере за унапређивање образовно васпитног рада.
Табела 22 – Заједнички садржаји рада свих одељењских већа током школске 2017/2018. године

Време
реализације
ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
1. Утврђивање планова рада обавезних и
изборних предмета, допунске наставе, СА , ОЗ,
стандарди
2. Договор за одржавање родитељских састанака
и упознавање родитеља са правима и обавезама
септембар
према школи
3. Организација и предлог за извођење
рекреативне наставе, излета и излазака из школе
4. Упознавање са програмом рада организације
Пријатељи деце и пријем ученика
САДРЖАЈ РАДА

Извршилац
Сви чланови већа,
педагог

Руководилац већа
Сви чланови
Руков.орг. П.деце,
чланови већа
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Време
Извршилац
реализације
ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
5. Адаптација ученика на школску средину,
сарадња са стручном службом
Сви чланови,
____________________________________
стручна служба
6. Планирање путујуће учионице
САДРЖАЈ РАДА

Чланови већа, стручна
служба, директор,
помоћник директ.
Стручна служба,
логопед ДЗ

1. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I класификационог периода
2. Договор о провери говорног и језичког статуса
деце

Чланови већа

3. Планирање посете позоришту
4. Припрема прославе Нове године

новембар

5. Хуманитарна акција „Један пакетић – много
љубави“ – поводом Нове године
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I полугодишта, предлог мера за побољшање
успеха и уједначавање критеријума оцењивања
2. Припрема прославе Дана Светог Саве
3. Постајемо чланови наше библиотеке

Чланови већа

јануар

4. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
5. Ажурирање педагошке документације,
извештај о раду већа у првом полугодишту
1. Стручно усавршавање наставника
2. Мотивисаност ученика за рад

фебруар

3.Укључивање ученика у третман стручне
службе, ИОП
1. Предлог уџбеника за наредну школску годину
2. Тематски дан: „У сусрет пролећу“

Чланови већа

Чланови већа, стручна
служба, директор,
помоћник директ.
Сви чланови
Сви чланови,
библиотекар
Сви чланови,
педагог
Сви чланови, педагог,
руководилац већа
Сви чланови
Сви чланови, наставник
енглеског језика
Учитељи, ст.служба
Чланови већа

март

Чланови већа

3 . Припреме за такмичење “Читалачка значка”

Чланови већа

4. Посета позоришту

Чланови већа

1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају III класификационог периода
април
2.Такмичење за “Читалачку значку”

Чланови већа, стручна
служба, директор,
помоћник директ.
Чланови већа

3. Планирање путујуће учионице

Чланови већа

1.Припрема за „Змајаду“

Чланови већа

2. Тестирање ученика из математике и српског
језика

мај

Чланови већа, стручна
служба
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САДРЖАЈ РАДА

Време
реализације
ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Извршилац

3.Укључивање у активности поводом Дана школе

Чланови већа

4. Предлог изборних предмета- анкете

Чланови већа

1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају II полугодишта
2.Реализација планираног фонда часова;
Анализа реализације Школског програма
3.Анализа резултата тестирања ученика из
српског језика и математике

јун

5.Ажурирање педагошке документације
6. Анализа рада и извештај Већа
7.Предлог програма рада одељењског већа за
следећу школску годину
8. Предлог руководиоца Већа за наредну школску
годину
1. Подела ученика по одељењимаI разреда и
припрема свечане приредбe поводом поласка
ученика у први разред
2. Планирање и израда глобалних и оперативних
планова рада, стандарди
3.Договор око обавеза у наредној школској
години (вођење педагошке документације,
дистрибуција уџбеника, набавка наставних
средстава, организација рада продуженог
боравка, примопредаја и уређивање учионица...)

јун

Чланови већа, стручна
служба, директор, пом.
директора
Чланови већа,
струч. сл, помоћник д
Руков. већа, стр.
служба
Сви чланови, педагог,
директор
Руководилац већа
Чланови већа, стручна
служба, директор, пом.
директора
Чланови већа
Стручна служба,
учитељи
Учитељи, педагог

август

Руководилац, чланови
већа, директор и
помоћник директора
Учитељи, стручна
служба, директор и
помоћник директора
Сви чланови, педагог,
помоћник директора,
психолог
Сви чланови

4. Изборни предмети- анкете, групе
5. Учешће у изради распореда часова
6. Планирање стручног усавршавања
ВЕЋЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА
1. Договор око обавеза у наредној школској
години(дистрибуција уџбеника,
набавка наставних средстава, рад у продуженом
боравку, примопредаја и уређивање учионица...)
2. Планирање и израда глобалних и
оперативних планова рада редовне наставе, СА,
ОЗ, изборних предмета
3. Пријем нових ученика

август

Руководилац, стручна
служба
август

4.Учешће у изради распореда часова
5. Изборни предмети- анкете, групе

Сви чланови, помоћник
директора

Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа, педагог,
помоћ.Дир., психолог
Чланови већа
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6. Планирање стручног усавршавања
1. Планирање распореда контролних вежби у току
школске године, иницијални тест
2. Утврђивање начина и времена реализације
излета, посета, настава у природи, посета
позоришту
3. Упознавање са програмом рада организације
Пријатељи деце
4. Идентификација ученика за допунску наставу и
секције
5.Договор о реализацији родитељских састанака
6. Идентификација ученика са различитим
врстама тешкоћа, предлог израде ИОП-а
1. Путујућа учионица
2. Посета позоришту
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I класификационог периода
2.Анализа рада на часовима допунске наставе и
осталих облика рада у циљу индивидуалног
напредовања ученика
3.Анализа сарадње са родитељима и мере за
унапређивање сарадње
4. Укључивање ученика у третман стручне
службе
5.Угледни час: Текст ,,Седам прутова“,обрада,

Чланови већа
Чланови већа
Руководилац, директор,
помоћник дирек.
септембар

октобар

новембар

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
сл.
Директор и помоћник
дирек. чланови већа,
стручна служба
Сви чланови, стручна
служба
Чланови већа, стручна
служба

2. Анализа рада на часовима изборних предмета

Настав.енглеског,
чланови већа
Руководилац већа

3. Стручно усавршавање наставника

Чланови већа

4. Посета позоришту и прослава Нове године
5.Припрема за прославу Дана Светог Саве
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају Iполугодишта и мере за унапређивање
васпитно-образовног рада
2.Припрема за прославу Дана Светог Саве
3. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
4. Извештај о раду већа
5. Ажурирање педагошке документације
1. Посета позоришту
2. Припрема ученика за „Читалачку значку“
3. Искуства наставника у коришћењу уџбеника
1.Анализа успеха и дисциплине ученика накрају
III класификационог периода
2. Анализа досадашњег рада у допунској настави
1.Припреме за обележавање Дана школе
2. Путујућа учионица
3. Предлог изборних предмета-анкета
1.Анализа успеха и дисциплине ученика накрају
II полугодишта
2. Похвале и награде ученицима који су били

Чланови већа

1.Мотивисаност ученика за енглески језик

Децембар

Рук. П.деце, чланови
већа
Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба

јануар

Чланови већа, стр.
служба, директор и
пом. дир.
Чланови већа
Сви чланови, педагог

јануар

март

април
мај

Руководилац
Сви чланови, педагог
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стр.сл.
директор пом. дир.
Чланови већа
Руководилац
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
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успешни на такмичењима
3. Извештај о раду Већа

Руководилац,
директор,пом. дир.

4. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима;
анализа реализације школсог програма
5.Предлог изборних предмета и анкетирање
ученика
6. Ажурирање педагошке документације
1. Предлог руководиоца већа за школску 2016/17.
годину
2. Предлог плана рада Већа за наредну школску
годину

Руководилац

јун

Руков.чланови већа,
стручна
служба,директор, пом.
дир.
Сви чланови
Сви чланови, педагог
Руков.чланови већа,
стручна служба,

ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
1.Договор око обавеза у наредној школској години
(дистрибуција уџбеника, набавка наставних
средстава, примопредаја и уређивање учионица...)
2.Израда глобалних и оперативних планова рада за
обавезне и изборне предмете, СА и ЧОС
3.Пријем нових ученика
4. Изборни предмети – анкете, групе

Чланови већа
Чланови већа, педагог
август

5. Учешће у изради распореда часова
7. Планирање стручног усавршавања
8. Предлог за набавку наставних средстава
1.Усвајање распореда писмених и контролних
задатака
2. Договор о уједначавању критеријума оцењивања
3.Укључивање ученика у допунску наставу и
слободне активности, договор око израде ИОП-а
4.Договор о организовању приредбе поводом
пријема ученика првог разреда у Дечји савез
5.Договор о реализацији родитељских састанака

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
сл.
септембар

Чланови већа
октобар

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I класификационог периода
2. Упознавање индивидуалних карактеристика
ученика- сарадња са стручном службом
3. Посета позоришту
1.Припрема за прославу Нове године и дана
Светог Саве

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа,
директор, помоћник
директора

6.Утврђивање начина и времена реализација
излета, посетапозоришту, рекреативне наставе
7. Путујућа учионица
1. Посета позришту
2. Активности у оквиру Дечје недеље. Екипно
међуодељењско такмичење „Не љути се човече“
3. Књига за нашу библиотеку
4. Еколошка акција

Руков, стручна сл.
Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба помоћник дир.
Чланови већа
Чланови већа

новембар
децембар

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
сл.пом.директора,
директор
Чланови већа, струч.
служба
Сви чланови
Чланови већа, стручна
сл. Директор,пом. Дир
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2. Разматрање унапређивања рада са даровитом
децом, предлог за израду ИОП-а
3. Посета позоришту- Прослава Нове године
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта
2. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
3. Ажурирање педагошке документације
4. Извештај о стручном усавршавању
5. Посета позоришту
6. Извештај о раду већа
7.Припрема ученика за такмичење „Читалачка
значка”, Мислиша, Такмичење из математике
1.Припрема изложбе поводом Ускрса
2. Еколошка акција
3. Посета позоришту
4. Тематски дан – Дан вода

Сви чланови, стручна
служба
Чланови већа
Сви чланови, педагог
Чланови већа
јануар

Руководилац већа
Сви чланови
март
март

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају III класификационог периода
2.Реализација такмичења “Читалачка значка”
3.Одељењска такмичења у певању и рецитовању
4. Путујућа учионица
5. Припреме за обележавање Дана школе
1.Припрема за “Змајаду 2018.”
2.Анализа рада допунске наставе, СА и реализације
ИОП-а
3.Реализација рекреативне наставе или излета
4. Припреме за обележавање Дана школе
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају II полугодишта
2. Похвале и награде ученицима који су били
успешни на такмичењима
3. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима,
стандарда
4. Извештај о раду Већа
5. Анализа реализације Школског програма

Сви чланови, педагог
Руководилац већа

април

мај

Чланови већа
Чланови већа
Руков.члвећа, стручна
сл, директор, пом.
Дирек
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба
Руководилац, директор
и пом. директора
Сви чланови

јун

6. Ажурирање педагошке документације
1.Предлог изборних предмета, анкетирање ученика
2. Предлог за избор руководиоца већа за наредну
школску годину
јун
3.Предлог плана рада Већа за школску 2017/2018.
годину
4. Извештај о стручном усавршавању анкета за
трећи час / изабрани спорт/ физичког васпитања

Руководилац
Руков, чл. већа, стр.сл.
директор,пом. дирек.
Сви чланови, педагог
Чланови већа
Руководилац
Чланови већа, стручна
сл. директор,пом.
директора
Руководилац
Чланови већа
Руководилац
Чланови већа

ВРЋЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
3. Извештај о изборним предметима
4. Пријем нових ученика

август

Чланови већа
Руководилац,стру. служ
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5. Учешће у изради распореда часова и предлог за
набавку наставних средстава
6. Планирање стручног усавршавања
1.Усаглашавање критеријума оцењивања,
распореда писмених и контролних вежби,
родитељских састанака
2.Идентификација ученика за допунску наставу,
додатну наставу и секције, предлог израде ИОП-а
3.Упознавање са програмом рада орган.
„Пријатељи деце“ за ову школску годину
4.Договор око организације и реализације наставе
у природи или излета и посета (позоришту,
музеју, сајму...)
1. Путујућа учионица
2. Тематски дан Октобарске боје
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I класификационог периода
2.Укључивање ученика у рад
стручне службе/психолог, педагог,
социјални радник)
3. Посета позоришту...( музеју, сајму...), путујућа
учионица
4. Информисање запослених у вези са стручним
усавршавањем и напредовањем
1.Школско такмичење „ Најраспеванија ОЗ“
2. Хуманитарна акција „Један пакетић – много
љубави“ – поводом Нове године
3. Припрема за прославу Нове године и Дана
Светог Саве
4.Посета позоришту
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I полугодишта

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба
септембар

Чланови већа,
директор,пом.дир.
октобар

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
сл.

новембар

Чланови већа, стр. сл.
Чланови већа
Руководилац
Чланови већа

децембар

јануар

2. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
3. Распоред писмених и конролних вежби за
друго полугодиште

Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа

јануар

Чланови већа, стр.сл.,
дирек, помоћник дир.
Чланови већа, педагог

Чланови већа, педагог

4. Ажурирање педагошке документације и
извештај о раду већа у првом полугодишту

Чланови већа, педагог

5. Посета позоришту

Чланови већа

1.Припрема ученика за такмичење: ”Читалачка
значка”, « Мислиша» и такмичење из математике
2.Тематски дан
3. Предлог уџбеника за наредну школску годину
4. Посете (позоришту, музеју, сајму...)
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
III класификационог периода
2. Такмичења: “Читалачка значка” ,

фебруар

април

Сви чланови
Сви чланови
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стр. сл.
директор, пом. дир.
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“Песнички сусрети”, квиз „Крв живот значи“
3.Анализа рада са ученицима који похађају
допунску наставу,програм
4. Посете културним и научним институцијама од
посебног значаја за подизање опште културе
ученика /Позориште, планетаријум, Ботаничка
башта или музеј Николе Тесле.../- путујућа
учионица
1. Припреме за “Змајаду”
2. Спортска такмичења и конкурси ликовног и
литерарног стваралаштва ученика
3. Укључивање у активности поводом Дана
школе

април

Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа

мај

Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови

4.Тестирање ученика из математике, српског
језика и природе и друштва

Чланови већа, педагог,
психолог, стручна већа

5. Реализација рекреативне наставе
1.Анализа успеха и дисциплине ученика накрају
II полугодишта
2. Похвале и награде ученицима који су били
успешни на такмичењима
3.Анализа тестирања ученика из математике
и српског језика и природе и друштва
4. Генерацијска прослава на крају IV разреда
5. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по
предметима, анализа реализације Школског
програма
6.Ажурирање педагошке документације
7. Информисање запослених у вези са стручним
усавршавањем и напредовањем
8.Анализа рада одељењског већа, и извештај о
раду већа
1. Предлог плана и програма рада одељењског
већа за наредну школску годину
2. Предлог за избор руководиоца већа за школску
2018/2019.
3.Припрема програма за пријем првака у наредну
школску годину

Чланови већа
Чланови већа, стручна
сл.
Чланови већа

јун

Чланови већа, стручна
сл., стручна већа
Чланови већа
Сви чланови, педагог

јун

Сви чланови
Руководилац
Чланови већа,
руководилац
Сви чланови

јун

Чланови већа
Чланови већа,
директор, помоћник
директора

ВЕЋЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА
1.Утврђивање планова рада у редовној, изборној,
допунској, додатној настави и слободним
активностима, ЧОС
2. Вођење педагошке документације

Чланови већа
Чланови већа,
август

3.Договор око обавеза у наредној школској
години
( уређивање кабинета ...)
4. Пријем нових ученика

педагог
Чланови већа
Руководилац,одељ.
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5. Изборни предмети –анкете,групе, распоред
часова
1.Извештај учитеља четвртог разреда о нивоу
знањаученика и припремљености ученика за
предметнунаставу
2. Утврђивање распореда пријема
родитеља,родитељски састанци
3.Усаглашавање критеријума оцењивања,
правилнико оцењивању
4.Утврђивање распореда писмених и контролних
провера у одељењима
5.Упознавање са правилником о понашању
ученика,наставника, родитеља и свих запослених
6.Утврђивање метода рада у циљу помоћи
ученицима у адаптацији на предметну наставу
7.Упознавање са ефикасним техникама рада
одељењских старешина, план рада ЧОС-а
8.Договор о извођењу излета
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I класификационог периода
2.Реализација наставног плана и програма,
стандарда
3.Разматрање ефеката усклађености критеријума
оцењивања
4.Превазилажење уочених проблема у периоду
адаптације ученика на предметну наставу
- Предлог мера за помоћ ученицима са тешкоћама
у учењу и ученицима са запаженим резултатима
-Евидентирање ученика за допунску и додатну
наставу
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I полугодишта
2.Организовање родитељских састанака
3.Реализација плана рада допунске и додатне
наставе,вођење педагошке документацијепосебни дневници
4.Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
5.Извештај о раду већа
6.Сређивање педагошке документације
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
III класификационог периода
2.Предузимање одговарајућих мера за ученике
који показују недовољан степен усвојеног знања
3.Реализација наставног плана и програма
4.Анализа резултата на такмичењима
5. Изборни предмети- припрема анкета
6. Организација и реализација излета

старешине, стручна сл.
Руководилац,одељ.
старешине, стручна сл.
Чланови већа,учитељи
Чланови већа
Чланови већа,
стручна служба
септембар

Чланови већа
Чланови већа

новембар

Чланови већа,
стручна служба
стручна служба,
одељенске старешине
Чланови већа,
директор,
пом. директора
Руководилац већа,
одељенске старешине
Чланови већа,
стручна служба
Предметни наставници
стручна служба

новембар

Чланови већа,
стручна служба,
директор ,
помоћник директора
Чланови већа, стручна
сл. директор,пом. дир.
Одељенске старешине
Чланови већа

јануар
Сви чланови већа

април

Руководилац већа
Сви чланови већа
Руководилац већа,
Чланови већа, стручна
сл. директор,пом. дир
Чланови већа,стручна
сл. директор, пом. дир.
Чланови већа, педагог
Руководилац већа
Чланови већа
Одељенске старешине,
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директор, пом. дир.
Руков. Чл. већа, стр.
служба, дир.,пом. дир.
Руководилац
Чланови већа

1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају другог полугодишта
2.Извештај о раду одељењског већа
3. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
4. Ажурирање педагошке документације
5. Одржавање родитељских састанака
6. Разматрање предлога програма рада за наредну
школску годину и предлог новог руководиоца
7. Анализа реализације Школског програма –
пети разред
2.Анализа успеха ученика на крају школске
године
3. Сређивање педагошке документације

Сви чланови
јун

Сви чланови, педагог
Одељенске старешине
Чланови већа

јун

Руководилац, чланови,
ст. служба, пом. дир.
Руков, чл.ст. сл,
помоћник дир.
Чланови већа

ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
1.Утврђивање распореда пријема родитеља,
септембар
родитељских састанака
2.Упознавање са правилником о понашању
ученика, наставника, родитеља и свих запослених
3.Утврђивање распореда писмених задатака и
контролних вежби
4. Договор о организовању једнодневних излета
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I класификационог периода
2.Анализа реализације наставног плана и
програма, стандарда
3. Анализа рада одељењских заједница
4. Договор око начина рада са ученицима који
имају тешкоће у учењу и ученицима са
запаженим резулатима
-Евидентирање ученика за допунску и додатну
наставу
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I полугодишта
2.Организовање родитељских састанака
3.Анализа реализације плана рада допунске и
додатне наставе
4.Мотивисање ученика за креативно изражавање
кроз рад секција, анализа рада у секцијама
5. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима,
извештај о раду већа
6. Ажурирање педагошке документације
7. Договор око припреме ученика за такмичења
1.Мотивација ученика за учешће на школским и
општинским такмичењима
2.Разматрање ефеката усклађености критеријума
оцењивања

новембар

јануар

Чланови већа
Чланови већа
Руков.већа,пред.
наставници
Чланови већа,
помоћник дир.
Чланови већа, струч.
сл, директор ,пом. дир.
Чланови већа, стручна
сл.
Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа, стручна
служба

Руководилац,чланови
већа, стручна сл.
Одељењ. старешине
Чланови већа
Чланови већа
Руководилац, сви
чланови, педагог

март

Сви чланови, педагог
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, стручна
сл.
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3.Анализа ефикасности допунске наставе, вођење
педагошке документације

Рук.већа, помоћник

4.Сарадња са родитељима чија деца изостају са
наставе
5.Запажање карактеристичних проблема у
одељењу и мере за њихово превазилажење
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
III класификационог периода
2.Реализације наставног плана и програма
3. Резултати на такмичењима
4. Изборни предмети- анкете
4. Договор око начина рада са ученицима који
имају тешкоће у учењу и ученицима са
запаженим резулатима
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају другог полугодишта школске године

април

април
Јун 1

2.Извештај о раду одељењског већа
3. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
1. Разматрање предлога програма рада за наредну
школску годину и предлог новог руководиоца
2. Анализа реализације Школског програмашести разред
3.Ажурирање педагошке документације
4.Одржавање родитељских састанака

Јун 2

2.Анализа успеха ученика на крају школске
године
3. Сређивање педагошке документације

3.Договор око обавеза у наредној школској
години (уређивање кабинета, дистрибуција
уџбеника...)
4. Пријем нових ученика

Руководилац,чланови
већа, стручна сл.
директор,пом. дир.
Руководилац,стручна
сл.
Чланови већа
Сви чланови
Руководилац, чланови
ст. сл, помоћник дир.
Сви чланови, педагог
Сви чланови
Руководилац,
предметни наставници
дирек, помоћник
Руководилац, чланови
ст. сл, помоћник дир.

1. Поправни и разредни испити ( припремна
настава, комисије, полагање)

1.Планирање и програмирање рада одељењског
већа, глобалних и оперативних планова рада,
вођење педагошке документације у шестом
разреду
2. Договор и израда допуне школског програма

одељ. старешине,
чланови већа, стручна
сл, помоћник дир.
Одељ. старешине,
стручна сл,чланови
већа
Руков.Чланови већа,
стручна сл. Пом.дир.
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа

Чланови већа

август

Чланови већа, стручна
сл, директор, пом. дир.
Руководилац,стручна
сл.
Чланови већа

август

5. Изборни предмети –анкете, групе, распоред
часова

Руководилац,одељ.
старешине, стручна сл.
Руководилац, одељ.
старешине

ВЕЋЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА
1.Планирање и програмирање рада одељењског
већа, глобалних и оперативних планова рада
наставника

септембар

Чланови већа, стручна
сл, директор, пом. дир.
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2. Вођење педагошке документације
3.Разматрање календара за наредну школску
годину
4. Договор и израда допуне школског програма
5.Договор око обавеза у наредној школској
години (примопредаја и уређивање учионица,
дистрибуција уџбеника...)
6. Пријем нових ученика

Чланови већа, стр.служ.
Чланови већа
Руководилац, стр. сл.
Чланови већа
Руководилац,одељ.сатр
ешине, стручна сл.
Руководилац, одељ.
старешине

7. Изборни предмети- предлог, анкете
1.Утврђивање планова рада у редовној,
допунској, изборној, додатној настави и
слободним активностима
2. Утврђивање распореда пријема родитеља,
родитељски састанци
3.Упознавање са правилником о понашању
ученика, наставника, родитеља и свих
запослених, правилник о оцењивању
4.Утврђивање распореда писмених задатака и
контролних вежби у одељењима седмог разреда
5.Анкетирање ученика за изборне предмете

Чланови већа, педагог
Чланови већа
октобар

Руков.већа

6. Договор о извођењу екскурзија
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I класификационог периода

новембар

2. Укључивање стручне. службе у превазилажењу
проблема код ученика,одељења,соц.емоц.интел.
проблеми
3.Договор око начина рада са ученицима који
имају тешкоће у учењу и ученицима са
запаженим резулатима
- Евидентирање ученика за допунску и додатну
наставу
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I полугодишта
2.Сарадња са родитељима, организовање
родитељских састанака
3.Реализација плана рада допунске и додатне
наставе, вођење педагошке документацијепосебни дневници
4. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима
5. Сређивање педагошке документације
6.Утврђивање распореда писмених задатака и
контролних вежби у другом полугодишту
1.Мотивација ученика и наставника за учешће на
школским и општинским такмичењима
2.Разматрање ефеката усклађености критеријума
оцењивања
3. Запажање карактеристичних проблема у
одељењу и мере за превазилажење

Чланови већа

Одељ. старешине
Чланови већа,
помоћник директора
Руководилац
Чланови већа, стр.сл,
директор, пом. дир.
Чланови већа,
стручна служба
Чланови већа, стручна
служба

Руководилац
Чланови већа, стр. сл,
директор, пом. дир.
Руководилац већа
Одељ.старешине
Чланови већа
Сви чланови, педагог

јануар

март

Сви чланови, педагог
Руководилац, чланови
в.
Чланови већа, стручна
сл, помоћник дир.
Чланови већа, стр.
служба
Одељ. стар, стручна сл,
чланови већа
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1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
III класификационог периода
април
2.Анализа реализације наставног плана и
програма
3.Анализа корелације резултата на такмичењима
и додатне наставе
1.Мотивација ученика и наставника за учешће на
школским и општинским такмичењима
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају другог полугодишта школске године
2. Реализација наставног плана и програма,
стандарда
3. Извештај о раду одељењског већа

Јун

4.Одржавање родитељских састанака
5.Разматрање предлога програма рада за наредну
шк.годину и предлог новог руководиоца
6.Анализа реализације Школског програма у
седмом разреду
7. Сређивање педагошке документације
1. Поправни и разредни испити ( припремна
настава, комисије, полагање)

август

2.Анализа успеха ученика на крају школске
године
3. Сређивање педагошке документације

Руководилац, чланови
већа, стр. служба,
директор, пом. дир.
Чланови већа
Руков.већа и
струч.служба
Чланови већа, стручна
сл, помоћник дир.
Руководилац
Чланови већа, стр.сл,
директор, пом. дир.
Чланови већа, стр.
служба
Руководилац, чланови
већа
Одељењске старешине
Руководилац, чланови
већа
Руководилац, чланови
већа, стр сл.помоћник
д.
Сви чланови, педагог
Руководилац,
предметни наставници
дирек, помоћник
Руководилац, чланови
ст. сл, помоћник дир.
Чланови већа

ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА
1. Планирање и програмирање рада одељењског
већа, глобалних и оперативних планова рада
наставника
2. Вођење педагошке документације
3. Предлог мера за унапређење наставе и
дисциплине у школи
4. Договор око обавеза у наредној школској
години (уређивање кабинета, дистрибуција
уџбеника...)
5. Пријем нових ученика
6. Изборни предмети – анкете, групе, распоред
7. Утврђивање планова рада у редовној ,
допунској, изборној, додатној настави,
слободним активностима, ЧОС
8. Утврђивање распореда пријема родитеља,
родитељски састанци
9. Упознавање са правилником о понашању
ученика, наставника, родитеља и свих
запослених, правилник о оцењивању
10. Планирање извођења екскурзија
11. Утврђиваењ распореда писмених задатака и
контролниих вежби

септембар

Чланови већа,
педагог,
одељењси
старешине
Чланови већа,
педагог
Чланови већа,
пом. директора,
ст. служба
Чланови већа
Руководилац,
стручна сл.
Руководилац,
одељ.старешине
Чланови већа,
педагог
Чланови већа,
одељењске
старешине
Чланови већа
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Чланови већа,
помоћник
директора
Руководилац
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају првог класификационог периода
2. Договор око начина рада са ученицима који
имају тешкоће у учењу и ученицима са
запаженим резултатима – евидентирање
ученика за додатну и допунску наставу
3. Извештај о изведеној екскурзији
4. Професионална оријентација рад на ЧОС-у,
пано у холу, радионице, психолошко
тестирање, припреме за завршни испит
5. Анализа рада одељењских заједница
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта
2. Организовање родитељских састанака
3. Реализација планираног фонда часова и
наставног плана и програма по предметима,
стандарди
4. Сређивање педагошке документације
5. Припрема и организација школског,
општинског...такмичења
1. Утврђивање распореда писмених задатака и
контролних вежби у другом полугодишту
2. Анализа рада допунске, додатне и изборне
наставе
3. Договор са психологом, припрема и
организација психолошког тестирања
ученика осмог разреда
4. Припреме за пробни завршни испит
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају трећег класификационог периода
2. Реализација наставног плана и програма
3. Анализа корелације резултата на
такмичењима и додатне наставе
4. Усаглашеност критеријума за избор ученика
генерације и спортисте генерације
5. Предлог презентације средњих школа у
оквиру професионалне оријентације – посета
школама, сајам образовања

новембар

јануар

фебруар,
март

април

Чланови већа,
стручна служба
Руководилац
Чланови већа,
стручна служба
Одељ.страрешин
е, стр. сл
Руководилац, чл.
већа, стр. сл,
директор, пом.
дир.
Руководилац
већа, одељ.
старешине
Сви чланови
Чланови већа
Чланови већа,
одељењ.стареши
не
Чланови већа,
педагог
Чланови већа,
психолог
Чланови већа,
одељ. Стареш.
Руковод.,
чланови већа,
стр. сл.,
директор, пом.
директора
Руков. већа, стр.
служба
Руков. већа, стр.
служба
Чланови већа,
ст. служба,
директор,
пом.директора
Чланови већа,
одељењ.
старешине,
педагог,
психолог
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1. Предлог за избор ученика генерације и
спортисте генерације, похвале и дипломе
2. Припрема за завршни испит
3. Планирање и организација матурске вечери

мај

1. Анализа успеха и дисциплине ученика
8.разреда на крају другого полугодишта
2. Анализа реализације наставног плана и
програма, фонда часова
3. Анализа реализације Школског програма у
осмом разреду
4. Изввештај о раду одељењског већа
5. Договор око организације заједничког
родитељског састанка ученика осмог разреда –
припрема за завршни испит

1. Припрема за полагање поправних и разредних
испита
2. Анализа успеха након поправних и разредних
испита
3. Сређивање педагошке документације
4. Предлог програма за наредну школску годину
и предлог за новог руководиоца
1. Анализа резултата на завршном испиту и
уписа ученика у средње школе
2. Сређивање педагошке документације

Јун 1

Чланови већа,
стручна служба,
директор,
пом.директора
Чланови већа,
стручна служба,
директор,
пом.директора
Руков., чланови
већа, стручна
служба,
директор,
пом.директора
Руков., стручна
служба
Руков., чл.већа,
стр. служба,
директор и
пом.директора
Руков., чланови
већа
Руков., чланови
већа, стручна
служба,
директор,
пом.дир.

Јун 2

Чланови већа,
педагог
Руководилац,
чланови већа

август

Руководилац,
стручна служба,
пом.дирек.
Чланови већа

3.4.3. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОД V - VIII РАЗРЕДА
САДРЖАЈ РАДА
1. Договор око обавеза у наредној школској
години
2.Разматрање календара за школску годину
2017/18.

Време
реализације
август

3. Вођење педагошке документације
1.Утврђивање програма рада Разредноодељењског већа
2.Утврђивање распореда писмених задатака и
контролних вежби за II полугодиште

септембар

Извршилац
Руководилац,
чланови, директор
Руководилац,
чланови в.
Руководилац,
чланови в.
Чланови већа
Руководилац већа
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Руководилац,
стручна служба
директор,пом. дир.

3.Упознавање са правилником о понашању
ученика, наставника, родитеља и свих запослених,
правилник о оцењивању
4.Утврђивање планова рада у редовној, изборној,
допунској, додатној настави и слободним
активностима
5.Упознавање са ефикасним техникама рада одељ.
старешина, план рада ЧОС

Чланови већа
Чланови већа,
стручна сл,
директор,пом. дир.

6.Организовање допунске, додатне наставе,
слободних активности и такмичења
(координирање обавеза у различитим
предметима)
7. Утврђивање распореда пријема родитеља,
одржавање родитељских састанака
1.Израда плана професионалног информисања
ученика у оквиру појединих наставних области
2. Анализа рада одељењских заједница
3.Идентификација ученика са проблемима у
учењу, понашању и даровитих ученика и даљи
рад са њима, ИОП

Чланови већа

Чланови већа

октобар

4.Праћење оцењивања ученика и утвђивање
објективних мерила вредновања
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I класификационог периода

новембар

2.Резултати рада у допунској настави, рада са
ученицима који имају тешкоће у учењу
3.Реализација индивидуалних контаката са
родитељима ученика
4.Анализа праћења прилагођавања ученика при
преласку на предметну наставу – V разред
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
I полугодишта
2. Организовање родитељских састанака

јануар

3.Реализација плана рада у редовној, допунској,
додатној настави, слободним активностима и
извештај о раду већа
4. Утврђивање распореда писмених и контролних
задатака за II полугодиште
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
III класификационог периода
2. Запажање карактеристичних проблема у
одељењу, примена ИОП-а
3. Евидентирање ученика за допунску наставу

Чланови већа и
стручна служба
Руководиоци већа,
стручна служба
Чланови већа, стр.
служба, директор и
пом. дир.
Одељ. стар.
стр.служба,
директор, пом.дир.
Руков.чланови
већа, стручна сл.
директор,пом. дир.
Чланови већа и
стручна служба
Чланови већа,
стручна сл.
директор, пом. дир
Руководилац већа
петог разреда
Руков.чланови
већа, стручна сл.
директор, пом. дир.
Одељењске
старешине
Чланови већа

Чланови већа

април

Руков.чланови
већа, стр. служба,
директор и пом.
дир.
Одељењске стар,
стр. служба,
директор, пом. дир.
Чланови већа
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за наредни период
4.Организовање родитељских састанака

Одељ.. старешине

5.Дефинисање критеријума за избор ученика
генерације и спортисте генерације за 8. разред
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
другог полугодишта

јун

2.Предлози за похвале и награде ученицима и ОЗ
3.Организовање родитељских састанака
4.Извештај о раду одељењског већа, предлог
програма за наредну шк. годину
5.Анализа реализације редовне, додатне, изборне
допунске наставе, ЧОС-а и слободних активности
1. Поправни и разредни испити ( припремна
настава, комисије, полагање)

Чланови већа, стр.
сл, директор и пом
дир.
Руков.чланови
већа, струч. служ,
директор,пом. дир.
Чланови већа и
стручна служба
Одељ. старешине
Руководилац већа
Руководилац већа

август

2.Анализа успеха ученика на крају школске
године, после поправних испита

Руков.чланови
већа, струч. служ,
директор,пом. дир.
Руков.чланови
већа, струч. служ,
директор,пом. дир.

3.5. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац
одељења. Он координира рад свих наставника Одељењског већа, прати целокупну
проблематику одељења и предлаже Наставничком већу, стручним сарадницима и директору
школе предузимање одређених мера.Одељењског старешину предлаже Наставничко веће из
реда наставника, а директор именује решењем. У одељењима са разредном наставом дужност
одељењског старешине врши наставник, односно разредни учитељ.Одељењски старешина је
дужан да се стара о успеху и понашању ученика, сарадњи са родитељима ученика и вођењу
педагошке документације.
Поред ових послова одељенски старешина врши и послове дате у Сатуту школе.

Табела 23 – Преглед одељењских старешина I-VIII разреда
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-1
1-2
1-3
1-4
3-1

1.разред
Катарина Илић
Весна Бешовић
Мира Марсенић
Драгана Илић
Мајда Панџић
Милена Рафаиловић
Драгана Ћирковић
Продужени боравак
Надица Билас
Љубица Митровић
Милош Дакић
Ирена Плавшић
3.разред
Зорица Костић

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

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

2.разред
Драгана Вукићевић
Ивана Милојичић
Весна Јовановић
Виолета Радовић
Гордана Павловић
Станислава Радоњић
Продужениборавак
Слађана Радојевић
Слађана Величковић
Милена Станковић Стоиљковић
Марија Пријовић Мијајловић
4.разред
Лидија Галогажа
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3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6

Драгица Додеровић
Драгана Јовановић
Наташа Гавриловић
Надежда Вукмировић
Снежана Шћекић
Маријана Пејатовић
5.разред
Катарина Поповић
Гордана Ракић
Зоран Роган
Нада Накић
Милан Крстић
Снежана Баљ
7.разред
Драгана Миловановић
Слађана Николић
Биљана Мудринић
Виолета Мосур
Дејан Ристић
Дуња Вучинић

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

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

Дивна Нешовановић
Бојана Петрић
Татјана Мирковић Миљевић
Жана Вукићевић
Душиц аБојовић
6.разред
Славица Глушчевић
Борис Коцијан
Бранислав Алексић
Мато Ботић
Марија Стојановић
Катарина Живковић
8.разред
Виолета Пушица
Бојана Петровић
Радмила Марковић
Биљана Марковић
Тони Миливојевић
Јелена Шаре

3.6. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета, стручни актив сачињавају наставници истог или сродног предмета, а
делатност рада регулисана је Статутом школе, а на основу Закона о основама система
образовања и васпитања
Табела 24 – Преглед стручних већа из области предмета и стручних актива
1.
Стр.већеучитеља
БојанаПетрић
2. Стр.већенаставникапродуженогборавка
МаријаПријовићМијајловић
3. Стр.већенаставникасрпскогјезика
БиљанаМарковић
4. Стр.већенаставникаматематике и физике
ИванЂорђевић
5. Стр.већенаставникаисторије и географије
МатоБотић
6. Стр.већенаставникатехничког и информатике
ЈеленаШаре
7. Стр.већенаставникахемије и биологије
Радмила Марковић
8. Стр.већенаставникастранихјезика
КатаринаЖивковић
9. Стр.већенаставникауметности
ГорданаПупић
10. Стр.већенаставникафизичкогваспитања
ЗорицаОбрадовић
11. Стручни актив за развој школског програма
Виолета Радовић
12. Стручни актив за школско развојно планирање
Лара Штамбук
13. Педагошки колегијум
3.6.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА
Задатак Стручног већа учитеља је да континуирано анализира образовна, васпитна и
организациона питања од првог до четвртог разреда.Задаци Већа учитеља су:
 утврђује планове рада у редовној настави, допунској, додатној и изборној настави,
слободним активностима и другим облицима васпитно-образовног рада у сарадњи са
педагогом
 утврђује распоред писмених, контролних и домаћих задатака и других захтева
наставника
 анализира и утврђује успех ученика и резултате у осталим облицима васпитнообразовног рада
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разматра дисциплину ученика и изриче похвале, награде и казне
разматра проблеме оптерећености ученика и равномерну расподелу задатака у оквиру
наставе, идентификује ученике којима је потребна психолошка помоћ, континуирана
сарадња са стручном службом
 разматра остваривање циљева, задатака и садржаја васпитно-образовног рада у настави
и другим активностима
 утврђује предлог плана рада рекреативне наставе и излета који усваја Наставничко веће
 разматра облике сарадње са родитељима ученика и друштвеном средином и предлаже
облике јавне и културне делатности школе
 подстицање ученика на сарадњу и солидарност, као и поштовање и разумевање разлика
међу људима
 подизање квалитета образовања и живот у мултикултурној европској регији
Стручно веће учитеља и Одељењска већа раде у седницама које воде руководиоци
Стручног већа и Одељењског већа.
САДРЖАЈ РАДА
1.Израда глобалних и оперативних планова рада
редовне, изборне, допунске, додатне наставе и
слободних активности
2.Утврђивање критеријума оцењивања (минимум
знања и усвојеност градива)
3.Утврђивање распореда писмених провера знања
4.Договор и припреме за организовање наставе у
природи и излета ученика
5.Организација рада у продуженом боравку

Време
реализације

Руков. већа, педагог
септембар
Сви чланови
Сви чланови
Помоћ.дир, руков.
већа
Чланови већа, стр.
сл.дир.помоћ.дир.
Руководиоци већа
стр. служба,
директор, пом. дир.
Чланови већа

1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I класификационог периода
2. Евидентирање ученика за допунску наставу,
додатну наставу, примена ИОП-а
3. Организовање посете ( биоскоп, позориште, музеј)

Извршилац

новембар

Руководиоци већа

4. Договор око повезивања више предмета тематском
обрадом појединих садржаја и угледни часови

Чланови већа,
стручна сл.

5.Договор о организовању прославе Нове године

Руководилац већа,
чланови већа
Руководиоци већа
ст. служба,
директор, пом. дир.
Чланови већа

1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају првог полугодишта
2.Разматрање разлога заостајања ученика у раду и
договор о начину отклањања проблема
3.Договор о организовању прославе дана Светог
Саве
4. Извештаји о раду Одељењских већа и Стручног
већа учитеља
5.Припреме за такмичења и конкурсе
1.Анализа рада одељењских заједница, допунске,
додатне наставе и слободних активности и предлог
мера за побољшање квалитета рада

јануар

Руководилац већа,
чланови већа
Руководиоци већа

март

Руководиоци већа
Руководиоци већа
ст. служба,
директор, пом. дир.
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САДРЖАЈ РАДА

Време
реализације

2.Размена искустава, презентовање семинара и
дискусија
1.Разматрање проблема деце у савладавању градива и
понашању - корективни рад, ИОП
2.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају III класификационог периода
3.Осврт на успех ученика на школском и
општинском такмичењу из математике
4.Договор о укључивању ученика у припреме за
предстојећа такмичења и конкурсе
4. Хуманитарна акција „Помозимо нашим друговима
који су социјално угрожени“
5.Припреме за прославу Дана школе
6.Припреме за тестирање ученика од I-IV разреда
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
другог полугодишта школске године
2. Анализа реализације плана и програма редовне,
изборне, допунске наставе, додатне и слободних
активности
3. Извештај о реализацији рекреативне наставе,
излета и посета
4.Информације о тестирању ученика првог до
четвртог разреда / део шк. Развојног плана/
1.Анализа рада Одељењских већа од I-IV разреда и
предлог нових руководилаца
2. Анализа рада Стручног већа учитеља, извештај о
раду и предлог програма рада за наредну шк. годину
3.Разматрање реализације школских програма рада
првог до четвртог разреда и предлог руководиоца
стручног већа учитеља за наредну шк. годину
4. План стручног усавршавања

Чланови већа
Руков. раз. већа, стр.
служба
Руководиоци већа
ст.служба,директор
Раз. веће IV раз.
април
Чланови већа

јун

5. Предлог радних листа за следећу шк. годину

Соц. радник,
Чланови већа
Руковидилац већа,
чланови већа
Чланови већа
Руководиоци већа
ст. служба,
директор, пом. дир.
Руководиоци одељ..
Већа
Руководиоци већа

јун

Руководиоци већа,
стручна служба
Руководиоци,
чланови већа
Руководилац,
чланови већа
Руководилац већа,
чланови већа
Руководиоци већа,

5. Утврђивање коначне листе уџбеника
1.Припрема за почетак нове школске године-израда
програма рада, подела задужења, избор дечје штампе,
анкета за изборне предмете- групе, наставна средства
2.Примопредаја учионица и размена
наставних средстава
3.Расподела новоуписаних ученика
4.Планирање стручног усавршавања

Извршилац

Руководиоци већа,
чланови већа
Руков.већа, чланови
већа
август

Чланови већа
Стручна сл.
Чланови већа,
педагог
Чланови већа

3.6.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВАКА
У данашњим условима школа организује активности и мимо наставе у класичном
смислу, продужени боравак, као облик организовања активности за поједине васпитне групе
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за ученике првог и другог разреда. Продужени боравак мора бити место за развој
интелектуалних, моралних и креативних способности.
Основни смисао продуженог боравка је како најрационалније организовати време
после редовних часова у школи. Време у продуженом боравку подељено је на: учење,
самостални рад, вежбање, одмор, рекреацију и разноврсне активности у слободном времену.
Целокупна активност је повезана са утврђеним програмским садржајима и задацима. Циљеви
и задаци васпитно-образовног рада у продуженом боравку:
 оспособљавање ученика за самостални рад
 богаћење речника, упознавање и развијање љубави према књижевности
 развијање логичког мишљења и савладавање математичких појмова кроз игру
 развијање ликовних способности, креативности и маште
 развијање физичких способности, социјализације и такмичарског духа
 развијање музичких способности, овладавање новим песмама и играма
 упознавање и развијање интереса за живу и неживу природу око нас
 унапређивање рада у продуженом боравку је и циљ у оквиру Школског развојног плана.

САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање програма рада: самостални рад
ученика, врсте и заступљеност активности у
слободном времену
2.Припрема и организација режима рада
(распоред група, дежурстава и наставника) и
уређивање просторија за рад у боравку
3. Договор око организације и избора
активности на отвореном простору
1.Усвајање васпитног програма рада: сарадња
са родитељима, друштвеном средином
2. Идентификација ученика који имају говорне
поремећаје и предузимање здравствене
превенције
3. Договор око обавеза родитеља ученика у
боравку
4. Предлог мера за повећање мотивације у
учењу (стицање радних навика и самостални
рад)

Време
реализације
август

2. Корективни рад са ученицима који имају
проблема у учењу и понашању и решавање
проблема у оквиру одељењске заједнице
3. Рад са даровитим ученицима
4. Укључивање стручне службе у рад са децом
која имају тешкоћа у учењу и понашању
5. Договор око организације и избора
активности у затвореном простору
6. Припреме за прославу Нове године
1. Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта

Руковод. већа, педагог
Рук. већа

Сви чланови
октобар

Сви чланови
Чланови већа, логопед ДЗ
Сви чланови
Сви чланови

5. Постајемо чланови наше библиотеке
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
првом класификационом периоду

Извршилац

Сви чланови, библиотекар
новембар

Руководилац
чланови већа, стручна сл.
Чланови већа, стручна сл.
Сви чланови
Сви чланови, стручна сл.
Сви чланови

јануар

Сви чланови
Чланови већа, стручна сл.
директор, пом. дир.
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САДРЖАЈ РАДА
2. Анализа усвојености културних и
хигијенских навика
3. Припрема приредбе и уређивање учионица
боравка поводом Св. Саве
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају трећег класификационог периода
2. Информације у раду са ученицима који
имају одређену врсту тешкоћа у развоју, ИОП
3. Извештај о реализацији садржаја о
Ускршњим пазницима
4. Спортске активности и међуодељењска
такмичења на отвореном простору
5. Припреме око обележавања Дана школе
1. Анализа успеха и дисциплине на крају
другог полугодишта
2. Анализа рада већа, извештај о раду већа

Време
реализације

Извршилац
Сви чланови
Сви чланови
Чланови већа, стручна сл.
директор, пом. дир.

април

Сви чланови, стр. служба
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Чланови већа, стр. Служба,
дир. помоћник д.
Руков. чл. већа, стручна сл.

јун

3. Резултати рада продуженог боравка

Руководилац, директор,
пом. дир

4. Израда Годишњег плана рада већа за
наредну школску годину; предлог новог
руководиоца већа за наредну школску годину

Сви чланови

3.6.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање Годишњег програма рада већа и подела
радних задатака.
2. Планирање и израда глобалних и оперативних
планова рада, стандарда по разредима и утврђивање
садржаја погодних за остваривање корелације методологија припремања наставника.
3. Усвајање плана стручног усавршавања.
4. Договор о коришћењу наставних средстава.
5. Уређење кабинета.
1. Предлог распореда школских писмених
задатака,контролних вежби
2. Адаптација ученика са разредне на предметну
наставу
3. Утврђивање критеријума оцењивања
4. Договор о начину реализације плана и програма
поИОП-у за ученике који имају потешкоће и за
даровите ученике
5. Договор око организације и избора ученика за рад
у секцијама, додатној и допунској настави и
избортематских садржаја
1. Избор тема за први писмени задатак и
консултације о тематици

Време
реализације

Извршилац

август

Чланови већа

Чланови већа

септембар

Учитељи,
чланови већа
Чланови већа
Чланови већа и
стручна служба
Чланови већа

октобар

Чланови већа
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2. Учешће ученика на литерарним конкурсима
3. Предлог мера за повећање мотивације у учењу
(планови за самостално обнављање градива)
4.Читалачка значка – пропозиције
1. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају првог класификационог периода
2.Разматрање у којим областима наставе
ученицизаостају и вредновање постигнућа
ученика,процена оптерећености и предлог мера
зарастерећење, израда ИОП-а

новембар

Чланови већа,
Стручнаслужба,
директор и пом.
директора

3. Избор тема за други писмени задатак
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првогполугодишта

Чланови већа,
Стручнаслужба,
директор,помоћник
директора

2.Разматрање рада допунске, додатне и редовне
наставе, слободних активности, мере за
побољшање квалитета рада и превазилажење
евентуалних проблема
3.Реализација наставних планова и програма и

јануар

договор о стручном усавршавању
4.Школска такмичења – планирање
5.Подршка вероучитељима у обележавању Дана
Светог Саве
1.Припрема ученика за такмичење из граматике,
књижевности и рецитовања
2.Школска такмичења – реализација
3.Сарадња са Општинским активом
4.Избор тема за трећи писмени задатак
5.Размена искустава и дискусија о посећеним
семинарима
6.Учешће на општинском такмичењу из граматике,
књижевности и рецитовања
1.Угледни час: Прича о кмету Симану – И. Андрић
2.Анализа успеха ученика, корелација између
наставних предмета и њен утицај на постигнућа
ученика на крају трећег класификационог
периода
3.Припрема за школски лист
4.Учешће у изради тестова за ученике четвртог
разреда
5.Учешће на градском такмичењу из граматике.
књижевности и у рецитовању
1.Резултати са такмичења

Чланови већа

фебруар

Д.Миловановић

април

Чланови већа

Чланови већа

2.Избор тема за четврти писмени задатак

Чланови већа

3.Учешће у смотри „Мајски песнички сусрети“
4.Припрема за обележавање Дана школе

Чланови већа

Чланови већа
мај

М. Јочић

5.Израда годишњих тестова знања за све разреде

Чл. већа,учитељи

6.Организација припремне наставе за полагање
завршног испита за ученике осмог разреда и

Чланови већа
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полагање поправних и разредних испита
7.Анализа рада додатне и допунске наставе и
слободних активности; реализација ИОП-а
1.Анализа успеха ученика на крају школске
године
2.Анализа рада додатне и допунске наставе и
слободних активности; реализација ИОП-а
3.Извештај о раду већа у току протекле школске
године.
4.Сумирање и израда извештаја о резултатима рада и
постигнутим резултатима на такмичењима и
смотрама.
5.Постигнућа ученика и мере за превазилажење
евентуалних проблема
1. Предлог за избор руководиоца већа за наредну
школску годину, подела часова и задужења
2. Предлог и израда Годишњег плана рада за
наредну школску годину
Анализа резултата са завршног испита
Поправни и разредни испити (припремна
настава,комисије, полагања )
Успех ученика на крају школске године
Сређивање педагошке документације

мај

Чланови већа

јун1

Чланови већа

јун 2

Чланови већа,
Стручнаслужба,
директор,помоћник
директора

август

Чланови већа

Руководилац Стручног већа српског језика: Биљана Марковић
Стручно веће наставника српског језика чине: Биљана Мудринић, Мирјана Јочић, Драгана
Миловановић, Бојана Петровић, Биљана Марковић и Јелена Недељковић, коју док је на
породиљском одсуству, замењује Александра Смиљковић.
Задужења:
Руководилац већа: Биљана Марковић
Школско такмичење из језика и књижевности: Биљана Марковић
Драмска секција: Мирјана Јочић
Светосавска академија и Дан школе: Тим за културну и јавну делатност школе
Школски лист: Тим за школски лист
Новинарска секција: Биљана Мудринић и Биљана Марковић
Рецитаторска секција: Драгана Миловановић
Школско такмичење рецитатора: Драгана Миловановић
3.6.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
I - Мотивација у раду са ученицима ће се реализовати кроз предмете:
Енглески језик
Предмет сам по себи је велика мотивација код већине бољих ученика, јер се знање
енглеског језика у савременом свету подразумева, и сматра неопходним. Заинтересованост
ученика је велика, а постоји и подршка родитеља. Слабији ученици се мотивишу кроз
индивидуални рад на допунској настави.
Немачки језик
Развој науке и технике доприноси већој популарности немачког језика, тако да он не
заостаје пуно за енглеским језиком. Ученици се мотивишу за учење кроз рад са пуно љубави,
кроз музику, литературу и приближавање немачке културе, као нама блиске. Доста пажње се
посвећује и темама из свакодневног живота. Преко часописа, музике и филмова мотивишу се
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ученици на додатној настави,а ученици који имају проблема у савладавању градива
мотивисаће се радом на допунској настави.
II - Рад са даровитим ученицима ће се реализовати кроз секције и додатну наставу. У оквиру
секција ће се читати текстови из часописа, књига, поезија, слушање музике и увежбавање
конверзације. У оквиру додатне наставе увежбаваће се граматика и допуњавати оно што је
рађено на часу. Ученици који похађају додатну наставу учествоваће на школском такмичењу
из страних језика на коме ће обезбедити пласман на даља такмичења.
Задаци чланова Стручног већа у току школске године су следећи:
 подела одељења на наставнике и остала задужења,
 израда глобалних и оперативних планова рада,
 реализација наставних програма,
 остваривање васпитно-образовних задатака путем редовне наставе, допунске,
додатне и секције,
 избор уџбеника и приручника, наставна средства
 реализација активности везаних за забаву (позориште, биоскоп.....),
 утврђивање васпитно-образовног рада кроз угледне часове и међусобне посете,
 усклађивање критеријума оцењивања,
 посете Немачком културном центру и сарадња са Британском библиотеком,
 организовање школског и учешће на општинском такмичењу,
 анализа рада Стручног већа,
 сарадња са другим Стручним већима
 укључивање у културне и спортске активности,
 периодична анализа рада постигнутих резултата, стручно усавршавање.
САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање Годишњег плана рада стручног већа
2. Усвајање предлога поделе часова, планирање
стручног усавршавања
3.Усвајање плана рада секција и додатне наставе
4.Израда глобалних и оперативних планова рада,
допуна школских програма
1.Предлог распореда контролних вежби и писмених
задатака
2. Договор око организације и избора ученика за рад у
секцијама, допунској и додатној настави
3.Договор о начину реализације плана и програма и
иновације које ће се примењивати у настави
4.Усаглашавање и утврђивање критеријума
оцењивања, контролних вежби и писмених задатака и
захтева (минимум знања за сваки разред)
1. Aнализа успеха ученика на I класификационом
периоду
2.Анализа и вредновање постигнућа ученика, узроци
заостајања у раду и предлог мера за растерећење,
примена ИОП-а
3. Предлог мера за повећање мотивације у учењу
1.Анализа рада у редовној, додатној настави као и
ефекти допунске наставе
2.Договор о стручном усавршавању
3. Припреме школског такмичења из оба језика

Време
реализације

Извршилац
Чланови већа
Чланови већа

август

Чланови већа
Чланови већа

септембар и
октобар

Чланови већа

Руководилац већа
новембар

новембар

децембар

Чланови већа,
стручна служба
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
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САДРЖАЈ РАДА
1. Анализа резултата са школског такмичења
2. Размена искустава и дискусија о посећеним
семинарима
3.Интензивирање припрема и учешће на општинском
такмичењу из оба језика
1.Анализа реализације плана и програма и успеха
ученика у првом полугодишту
2. Анализа резултата са општинског такмичења,
припрема за учешће на градском такмичењу
3.Анализа рада допунске наставе и мере за
превазилажење евентуалних проблема, примена
ИОП-а и за даровите
1. Анализа резултата са градског такмичења и
припреме за републичко такмичење
2.Анализа успеха ученика на III класификационом
периоду
3.Угледни час - Енглески језик
4. Припреме за републичко такмичење
5.Угледни час : „Stationenlernen“ – Немачки језик
1.Анализа реализације наставног плана и програма и
фонда часова

Време
реализације
јануар

Извршилац
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа

фебруар
Чланови већа
Чланови већа ,
стручна служба
Чланови већа
Април,
мај

Руков.чланови већа,
стр.сл. дир,пом.дир.
Чланови већа
Дуња Вучинић
Руководилац већа

2.Анализа и извештај о раду већа у току школске
године
3. Уџбеници, приручници и стручна литература за
наредну школску годину

Руководилац већа

4.Предлог Годишњег плана рада за наредну школску
годину и избор руководиоца стр. већа
5.Сумирање и израда извештаја о резултатима рада
СА, допунске наставе, додатне, постигнути резултати
на такмичењима и мере за превазилажење проблема у
раду

Чланови већа

Чланови већа

јун

Чланови већа,
педагог
Чланови већа

6. Ажурирање педагошке документације
7. Предлог поделе часова
1. Поправни и разредни испити (припремна настава,
комисије, полагање)
2.Успех ученика на крају школске године

Руководилац и
чланови већа, стр.
служба

Руководилац СВ
август

Руководилац СВ

Руководилац стручног већа наставника страних језика: Живковић Катарина
Веће наставника страних језика чине:
Наставници немачког језика: Глушчевић Славица, Вучинић Дуња, Илић-Драгићевић Ивана
Наставници енглеског језика: Живковић Катарина, Штамбук Лара, Ракић Гордана, Стојановић Марија,
Мосур Виолета.

3.6.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
Стручно веће друштвених наука чине наставници историје и географије.Стручно веће
је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остварење васпитно образовних
задатака и стално унапређивање наставе.
Утоку школске године бавиће се следећим питањима:
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планирањем, припремањем и извођењем наставе,
стручним питањима васпитно-образовног рада,
анализом реализације планираних задатака,
стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника,
организацијом додатне, допунске наставе и слободним активностима, материјалном
основом рада,
припремањем ученика и организацијом такмичења,
организовањем екскурзија и посета и обележавањем јубилеја,
избор уџбеника и приручника.

САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање Годишњег плана рада већа,
планастручног усавршавања
2.Утврђивање уџбеника,
приручника,стручнелитературе, набавка наставних
средстава
3.Усвајање плана рада СА, додатне и
допунскенаставе
4.Израда глобалних и оперативних планова рада
1.Договор о уређењу учионица и паноа,
припремног
кабинета (подела задатака)
2. Предлог распореда контролних вежби по
разредима
3 Договор око организације и избора ученика за
рад у секцијама, допунској и додатној настави
4.Договор о начину реализације плана и програма
и
иновације које ће се примењивати у настави,
повезати оба предмета тематском обрадом
појединихсадржаја
1.Усаглашавање и утврђивање критеријума
оцењивања ученика (минимум знања и усвојеност
градива)
1.Анализа успеха ученика на I класификационом
периоду
2.Анализа и вредновање постигнућа ученика,
узроци
заостајања у раду и предлог мера за растерећење,
примена ИОП-а
3. Предлог мера за повећање мотивације у учењу
4.Међусобне посете часовима у циљу реализације
интердисциплинарности
1.Угледни час
2.Припрема за прославу Дана Светог Саве
3.Мотивација ученика за додатну наставу такмичења
1. Учешће на семинарима, размена искустава,
презентовање семинара и дискусија
2. Анализа реализације плана и програма и успеха
ученика у првом полугодишту

Време

Извршилац
Руководилац већа,
Чланови већа
Чланови већа

август
Чланови већа,
педагог
Чланови већа,
педагог
Чланови већа,
директор
Чланови већа
сепембар

Чланови већа
Чланови већа,
стручна служба

октобар

Чланови већа,
стручна служба

новембар

Руков.чланови
већа,
стр. сл. директор,
пом. дир.
Чланови већа
Стручна сл.

децембар

Чланови већа

јануар

Чланови већа

јануар

Руководилац, стр.
служба, пом. дир.
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3. Анализа редовне, додатне наставе као и ефекти
допунске наставе
4. Договор о стручном усавршавању наставника
5. Колико и како је остварена корелација између
осталих предмета
1.Сарадња са наставницима осталих предмета
2. Организовање школског такмичења из оба
предмета
3.Угледни час:
1.Интензивирање припрема и учешће на
општинскомтакмичењу из оба предмета
2.Анализа резултата са школског такмичења
3.Анализа реализације наставног плана и програма,
проблеми у савладавању градива и међусобне
посете
часовима
4. Избор уџбеника за наредну шк. годину
1.Анализа успеха на III класификационом периоду
2.Анализа рада допунске наставе и мере за
превазилажење евентуалних проблема, реализација
ИОП-а
3.Припрема за учешће на градском такмичењу
4.Угледни час: Поларне област

Чланови већа

фебруар

март

Чланови већа
Чланови већа
Ненад Бојић
Чланови већа
Чланови већа

април

мај
1.Разматрање пласмана ученика на такмичењима
2.Посета некој од културних установа (музеј,
галерија - Метеоролошка станица, Војни музеј)
1.Анализа реализације наставног плана и програма јун
и
фонда часова, успех ученика
2.Анализа и извештај о раду већа у току шк. године
3. Избор уџбеника, приручника и стручне
литературе и наставна средства за наредну
школску
годину
4.Предлог Годишњег плана рада за наредну
школску
годину и предлог руководиоца већа за наредну шк.
годину
5.Сумирање и израда извештаја о резултатима рада
СА, допунске наставе, додатне, постигнути
резултатина такмичењима и мере за
превазилажење проблемау раду , реализација
ИОП-а
август
1. Резултати на завршном испиту ученика осмог
разреда
2. Поправни и разредни испити ( припремна
настава,
комисије, полагање)
3.Успех ученика на крају школске године
4. Сређивање педагошке документације

Чланови већа,
струч.
служ.
Чланови већа,
дир.педагог
Чланови већа,
стручна служба

Мато Ботић
Чланови већа,
дирек.
Чланови већа

Руковод. већа
Чланови већа,
стручна сл.

Руковод. већа
Чланови већа,
стручна сл

Руководилац Већа наставника историје и географије: Мато Ботић
Чланови већа:
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Наставници историје: Хаџић Милојко, Матић Драга и Бојић Ненад.
Наставници географије:Ђорђевић Кристина,Ботић Мато и Крстић Милан.
3.6.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Од ове школске 2017/18. Године, а на основу Правилника за други циклус основног
образовања и васпитања у наставном програму за пети разред основног образовања и
васпитања ("Службени гласник РС-Просветни гласник" 6/17) у петом разреду уводе се
новипредмети Техника и технологија и Информатика и рачунарство као обавезни наставни
предмет.
Стручно веће чине наставници техничког и информатичког образовања и информатике
и рачунарства. Веће ће размотрити стручна питања, а реализацијом стручних предавања
уводити иновације у настави.
Веће утврђује основне оквире планова рада у вези са распоредом градива редовне
наставеи слободних активности и врши стално праћење њихове реализације.
Веће ће вршити анализу успеха по предметима на класификационим периодима и
полугодишту, тражити нова решења за побољшање успеха.Бавиће се и превентивом
саобраћајне превентиве с циљем безбедног учешћа ученика у саобраћају.
Планираће стручно усавршавање, набавку уџбеника, приручника, стручних часописа и
наставних средстава.
Увођење најновијих технологија, пре свега информатичке технологије, у настави
информатике и техничког образовања с циљем осавремењивања наставе.
САДРЖАЈ РАДА
1.Анализа Правилника за други циклус
основног образовања и васпитања у наставном
програму за пети разредосновног образовања и
васпитања
( "Службени гласник РС-Просветни гласник"
6/17) и договор око начина реализације нових
наставних предмета Техника и технологија и
Информатика и рачунарство као обавезних
наставних предмета у петом разреду.
2.Усвајање Годишњег плана рада већа, плана
стручног усавршавања
3. Израда глобалних и оперативних планова
рада
4. Утврђивање уџбеника, приручника и
стручне литературе
5. Анкетирање ученика за изборни предметинформатика, формирање група, распоред
часова
6. Договор о уређењу кабинета, избор
наставних средстава и опреме-набавка репро
материјала
1. Усаглашавање и утврђивање критеријума
оцењивања ученика (минимум знања и
усвојеност градива)
2. Договор око организације и избора ученика
за рад у секцијама и броја секција на
такмичењима

Време
реализације

Извршилац

Чланови већа

август

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Наставници информатике
Чланови већа, директор

септембар

Чланови већа, стр. служба
Чланови већа
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САДРЖАЈ РАДА

Време
реализације

Извршилац

1.Анализа успеха ученика на I
новембар
класификационом периоду
2. Угледни час:Интерфејс.Управљање помоћу
рачунара
3.Корелација између наставних предмета и
међусобне посете часовима, повезивање оба
новембар
предмета тематском обрадом садржаја –
мултимедија
4. Анализа адаптације ученика на предметну
наставу и рад са даровитим ученицима, ИОП

Руков. већа

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог
полугодишта, анализа, поређење оцена и
оцењивање ученика
2. Анализа редовне наставе и слободних
активности
3. Организовање и припреме школског
такмичења, упознавање са пропозицијама и
календаром такмичења
4.Приказ семинара

Чланови већа

3.Припреме и учешће на општинском
такмичењу у сарадњи са друштвом педагога
техничке културе
1. Анализа рада на III класификационом
периоду
2.Анализа резултата са општинског такмичења
3. Припрема и учешће на градском такмичењу
из техничког и информатичког образовања
4.Угледни час:Моделовање електричних
склопова
1. Разматрање пласмана ученика на
такмичењима
2. Припрема за републичко такмичење и
анализа резултата са градског такмичења
3. Посета музеју „ Никола Тесла“
4.Размена искустава, презентовање и дискусија
о посећеним семинарима
1.Анализа реализације наставног плана и
програма и фонда часова
2.Анализа и извештај о раду већа у току
школске године
3. Предлог Годишњег плана рада за наредну
школску годину и предлог руководиоца већа

Чланови већа
Чланови већа
стручна служба

јануар
Чланови већа
Чланови већа, директор
јануар

1.Организовање школског такмичења из
научно техничког стваралаштва
2.Анализа резултата са школског такмичења

Тоађер Бранка

Чланови већа
Чланови већа

фебруар

Чланови већа
Чланови већа

април
Чланови већа, директор
Чланови већа

Миливојевић Тони
мај

Чланови већа
Чланови већа, директор
Чланови већа
Чланови већа

јун

Руковод. већа, педагог
Руковод. већа

Чланови већа

Руководилац Већа наставника технике и технологије, техничког и информатичког
образовања и Информатике и рачунарства је: Јелена Шаре.
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Веће наставника техничког образовања и информатике чине:
Наставници технике и технологије: Снежана Баљ и Зоран Роган
Наставници техничког и информатичког образовања: Баљ Снежана, Миливојевић Тони,
Шаре Јелена,Роган Зоран , Тоађер Бранка;
Наставници информатике и рачунарства у петом разреду: Миловић Драгана, Бранка Тоађер
и Иван Ђорђевић (наставник математике)
Наставници информатике и рачунарства од 6. до 8. разреда: Миловић Драгана
3.6.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
Да би се оствари опредвиђени циљ наставе математике и физике, Веће ће се бавити
питањима успешне организације и реализације наставног процеса штоподразумева:
- правилно планирање рада
- редовно припремање наставника заизвођење наставе
- добро организовану и ефикасну наставу
- целисходно коришћење фонда часова
- разматрање и усклађивање критеријума оцењивања
- примена наставних метода и разноврсно градиво
- коришћење наставних средстава, одабирање, припремање и коришћење
различитог дидактичког материјала
- корелацију садругим предметима
- међусобну размену искуства
- сарадњу са Већем учитеља
- анализу успеха ученика
Све то треба да омогући подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање
услова у којима ће ученици усвајати трајна активна математичка знања и развијати способност
за примену тих знања; да омогући да ученици упознају природне појаве и основне природне
законе, усвоје основне принципе на учних метода и да се усмере према физици и њеној
примени у животу и раду.
Стручно веће наставника математике и физике ће посебну пажњу посветити
релаксацији, забави и разоноди ученика у подизању радног и такмичарског елана кроз
математичке квизове, огледе из физике и шаховске турнире у оквиру слободних активности.
САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање Годишњег програма рада већа
2.Усвајање плана радастручног усавршавања и
унапређивања васпитно-образовног рада
3.Усвајање планова рада додатне и допунске
наставе
4.Израда глобалних и оперативних планова рада
1.Предлог распореда контролних вежби и
писмених задатака
2.Договор о претплати ученика на “Математички
лист” и „Млади физичар“
3.Договор око организације и избора ученика за
рад у допунској и додатној настави и договор о
раду са даровитим ученицима
4.Договор о начину реализације плана и програма
додатне и допунске наставе и методе које ће се
примењивати у настави, повезати поједине
садржаје математике и физике са темама из других
предмета

Време
Извршилац
реализације
август
Чланови већа
Чланови већа, директор,
педагог
Чланови већа, педагог
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
септембар
Чланови већа
Чланови већа, стручна
служба
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САДРЖАЈ РАДА
5.Усаглашавање и утврђивање критеријума
оцењивања ученика (минимум знања и усвојеност
градива ), израда ИОП-а
1.Анализа успеха ученикана I класификационом
периоду
2.Анализа и вредновање постигнућа ученика,
узроци за остајања у раду и предлог мера за
растерећење и за повећање мотивације у учењу
3. Сарадња већа математике и физике са већему
читеља
4.Договор о интевизирању рада са даровитим
ученицима

Време
реализације

Чланови већа
новембар

1.Учешће на семинарима, размена искуства,
презентовање и дискусија о посећеним
семинарима
-Посете угледним часовима и дискусије
2.Организовање и припрема ученика зао пштинско
(окружно) такмичење из математике и физике и
остала такмичења („Мислиша“ - Архимедес,
„Кенгур“-Друштво математичара Србије)
3.Избор уџбеника за наредну школску годину
1. Анализарадана III класификационом периоду
2. Анализа рада допунске наставе и мере за
превазилажење евентуалних проблема
3.Критичка анализа резултата претходних
такмичења
4. Реализација и формирање екипе зарепубличко
такмичење у организацији клуба“Архимедес”
5.Угледни час- математика
1.Разматрање пласмана ученика на такмичењима

Руководилац Већа
Чланови већа, стручна
служба
Чланови већа
Чланови већа

5. Угледни час- математика
1.Анализа реализације плана и програма и успеха
ученика у првом полугодишту
2.Анализа редовне, и додатне наставе као и ефекти
допунске наставе
3.Договор о организацији школског такмичења из
математике и физике
4.Угледни час- физика

Извршилац

Драгана Дабетић
јануар

Руководилац Већа, педагог
Чланови већа, педагог
Чланови већа, директор
Слађана Николић

март

Чланов ивећа

Чланови већа, директор

април

Чланови већа
Чланови већа
Руководилац већа, чланови
већа
Чланови већа
Чланови већа

мај

МаријаГајић
Чланови већа, директор

2.Организација припремне наставе за ученике
осмог разреда и облици рада кроз редовну наставу
3.Организовање екипног такмичења-Архимедес

ИванЂорђевић
Виолета Пушица
Иван Ђорђевић

4.Учешће у тестирању ученика шестог разреда

Чланови већа

1. Анализа успеха ученика на крају другог
полугодишта
2. Реализација наставног плана и програма

јун

Чланови већа
Чланови већа
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САДРЖАЈ РАДА
3. Анализа и извештај о раду већа у току школске
године, резултати рада допунске и до датне
наставе, постигнути резултати на такмичењима и
мере за превазилажење проблема у
раду,реализација ИОП-а
4.Избор уџбеника, приручника и стручне
литературе за наредну школску годину
5.Предлог Годишњег плана рада за наредну
школску годину и избор руководиоца већа
1. Анализа резултата на завршном испиту ученика
осмог разреда
2.Поправни и разредни испити (припремна
настава, комисије, полагање)
3.Успех ученика на крају школске године
4. Сређивање педагошке документације

Време
реализације

Извршилац
Руководилац већа, чланови
већа, Стручна служба

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
август

Руководилац већа, чланови
в.
Руководилац
Чланови већа

Руководилац Већа наставника математике и физике: ИванЂорђевић
Веће наставника математике и физике чине:
Наставници математике: Иван Ђорђевић, Марија Петковић, Поповић Катарина, Виолета
Пушица и Дабетић Драгана.
Наставници физике: Николић Слађана и Ћуковић Горица.
3.6.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ
Стручно веће уметности чине наставници који предају ликовну и музичку културу.
Настава ликовне и музичке културе је стручно заступљена од I-VIII разреда. У настави ликовне
културе после сваке обрађене тематске целине биће излагани и најуспешнији радови на
паноима и у ликовном кабинету.
Веће ће се залагати да реализује све оне активности које су резултат дечијег уметничког
стваралаштва, који подразумева њихову креативност, машту и залагање.
Ове активности ће се огледати:
- у раду великог и малог хора,
- оркестра, група певача и солиста, малих вокалних састава
- учешћу на такмичењима, конкурсима и изложбама,
- слободних активности ученика,
- посети музичких концерата у школи и ван ње,
- Факултет за музичку уметност,
- Центар за културу и спорт ―Шумице и Дечји савез.
Васпитно-образовни циљ је развијати естетска осећања ученика као предуслов за
комплетан развој његове личности.Циљ већа једа открива талентоване ученике и паравилно
усмерава њихов развојда развија и негује потребу живљења са уметношћу.Веће ће радити на
што успешнијем остваривању задатих циљева, сарађивати са Већима српског језика, страних
језика, Већем учитеља.

САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање плана и програма рада Актива за
следећу школску годину

Извршила
Време
реализације
ц
август
Чланови
стручног већа,
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2.Припрема приредбе за дочек првака
3.Формирање и усвајањепланарада СА и
стручногусавршавања,
начинавођењапедагошкедокументације
4.Израда глобалних и оперативних планова рада
и планова за остале активности

Стр.веће
учитеља,
БорисКоцијан

септембар
1.Аудиција за хор и групу певача
2.Припрема првака за пријем у Пријатељи деце
3.Договор о начину изложбе радова ученика на
паноима школе
4.Планирање посетеконцертима
5.Расподела термина за рад секције и укључ.
1.Дечија недеља и укључивање ученика првог
разреда у Дечији савез
2.Радост Европе
3.Ликовни конкурс за најлепшу дечију
карикатуру―Мали Пјер
4.Ликовни конкурс „Заштитимо птице Београда“
5.Демус- семинар за наставнике музичке културе
6.Конкурси, такмичења и програми по позиву

стр. веће
учитеља
Гордана Пупић,

Бојана
Јоксимовић
Чланови већа

октобар

7. Угледни час: Романтизам-стилски правац
1.Школско такмичење ―Најраспеванија ОЗ
2.Музичко-поетске вечери
3.Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода и доношење мера за побољшање,
ИОП

4.Концерт у школи
5. Ликовни конкурс „Човек и природа“
1.Израда новогодишњих и божићних честитки
2.Припрема и реализација новогодишњег
програма
3.Општинско такмичење најраспеванија ОЗ
4.Припрема програма за обележавање данаСветог Саве
5. Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта

Борис Коцијан,
Бранимир
Ђокић

новембар

децембар

Чланови већа,
веће учитеља

Бранимир
Ђокић
Чланови већа
Бранимир Ђокић,
Борис Коцијан
и веће српског
језика

Гордана Пупић,
Бојана Јоксимовић
Чланови већа и
веће учитеља
Борис Коцијан
и учитељи III, IVр.
Чланови већа,
проф.српског ј.

Чланови већа
1.Изложба ликовнихрадова у школи
2.Свечана академија поводом Дана Светог Саве

Гордана Пупић,
Јелена Васић

3.Конкурси,такмичења и програми по позиву

Чланови већа и
веће
српског језика

1.Демус - градско такмичење Најраспеванија
одељенска заједница

Борис Коцијан

јануар

фебруар
2.Општинско такмичење „Сребрна сиренасолиста, малих вокалних састава и група певача
3.Музичко поетске вечери
4.Конкурси,такмичења и програми по позиву
1.Ликовни конкурс поводом Ускрса
2. Концерт у школи

март

Чланови већа и
веће српс. јез.

Чланови већа
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3. Конкурси, такмичења и програми по позиву
4. Градско такмичење: „Златна сирена#
5. Избор уџбеника за наредну шк. годину
6. Угледни час: тема: Плакат
1.Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог
периода и мере за побољшање, ИОП
2.Свечани програм поводом васкршњих празника
3.Општинско такмичење хорова, оркестара игрупе певача
„Демус“
4.Ликовни конкурс: „Крв живот значи“
5.Градско такмичење оркестара и малихинструменталних
састава
6.Припрема програма поводом прославе Данашколе
1.Градско такмичење хорова
2. Конкурси, такмичења и програми по позиву
3. Демус-свечани концерт победника
4.Прослава Дана школе
1.Предлог годишњег плана рада већа у следећој години и
предлог за избор руководиоца актива
2.Утврђивање предлога за доделу посебних
диплома
3.Концерт ученика који похађају музичку
4.Републичко такмичење хорова

Гордана Пупић

Чланови већа
Борис Коцијан,
Бранимир Ђокић
Гордана Пупић,
Бојана
Јоксимовић, веће
српског језика

мај

јун

Чланови већа,
веће
српског језика
Чланови већа
уметности
Борис Коцијан,
Бранимир Ђокић

3.6.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА,
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ИЗАБРАНОГ СПОРТА
Од ове школске 2017/18. Године, а на основу Правилника за други циклус основног
образовања и васпитања у наставном програму за пети разредосновног образовања и
васпитања ("Службени гласник РС-Просветни гласник" 6/17) у петом разреду уводе се нови
предмет Физичко и здравствено васпитање са фондом часова 72+54 (обавезни наставни
предмет Физичко и здравствено васпитање и 54 часа обавезне Физичке активности које се
реализују у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање).
Стручно веће наставника физичког васпитања чине сви наставници који предају
Физичко и здравствено васпитање у петом разреду и Физичко васпитање и Изабрани спорт од
6. до 8. разреда.
Циљ свих активности је да се стара о задовољавању потреба ученика за кретањем, да
доприноси развијању њихових адаптивних и стваралачких способности у савременим условима
живота.
Чланови Већа ће се ангажовати на развијању здравствене културе ученика, на њиховом
оспособљавању да самостално користе стечене навике и знања, да планирају и корисно
проводе слободно време у игри, рекреативним активностима и спорту. Посебан значај ће се
дати стеченом образовању како би се ученици активно укључивали у процес наставе, односно
лакше пратили програмске садржаје и захтеве који из њих произилазе.
Веће ће сарађивати са осталим Већима у школи по питању корелације и координације
наставних програма.
Сарадња са школским лекаром ће се и даље развијати уз захтев за добијање повратне
информације са систематског лекарског прегледа. На седници Наставничког већа изнеће се
сви проблеми у вези здравствене ситуације, као и мере у циљу побољшања. Веће ће
систематски вршити праћење физичких и функционалних способности ученика у сарадњи са
заводом за физичку културу и са резултатима упознати наставнике, Наставничко веће, Савет
родитеља, као и све заинтересоване родитеље и све ученике - што је коначни циљ.
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Сарадња са градом ће се продубљивати, као и са спортски друштвима и клубовима.
Резулатати тестирања ће после исцрпне анализе бити уграђени као мере за побољшање
ефектанаставног процеса програма рада свих разреда.
Веће ће се бавити и поделом задатака и задужења на своје чланове имајући у виду, пре
свега, потребе школе и педагошке принципе, као и начела теорије физичке културе и ту поделу
као предлог доставити Наставничком већу.
Веће ће у оквиру својих састанака испланирати време и испрограмирати стручно,
педагошко-психолошко образовање, тј. усавршавање својих чланова.
Перманентно ће се пратити учешће чланова Већа у реализацији програма стручног
усавршавања у школи, стручних друштва и удружења, на општини и у граду.
Обавези ће бити стално побољшање материјалне основе рада ( набавка учила,
реквизита, помагала, стручне литературе, поправка реквизита, справа).
Сви чланови Већа ће бити у обавези да поштују унапред договорене критеријуме
оцењивања. Веће ће разматрати стручна питања и предлагати образовно-васпитном Већу мере за
унапређењерада, као и за увођење иновација у настави. У вези са тим биће присутно стално
информисање чланова о савременим облицима, методама и средствима рада у настави
физичког васпитања.
Веће ће вршити анализу успеха ученика и у зависности од резултата организовати
помоћ ученицима који заостају и стимулисати ученике који брже напредују.
Један од приоритетних задатака је утврђивање тематике слободних активности,
секција, што ће се утврдити на основу потреба школе, потреба и жеља деце, као и на основу
сарадње са клубовима који покажу жељу да у нашој школи воде ―малу спортску
школу.Утврдиће се тематике секција, извршити подела на чланове према афинитетима и
склоностимадеце.Свака спортска секција би требало да своју изабрану екипу пошаљу на
општинско или градско такмичење.
У оквиру стручног усавршавања организоваће се и угледна предавања, међусобне
посете часовима редовне наставе слободних активности.
Веће ће све наведене задатке реализовати кроз следеће облике рада:
- час Физичког и здравственог васпитања и час Физичког васпитања
- час Изабрани спорт од 6. до 8. Разреда
- час Обавезне физичке активности у 5. Разреду кроз наставу пливања на
базену СЦ Бањица
- пролећни крос
- такмичења (школска, општинска, градска)
- спортски дан као и остале манифестације предвиђене програмом

Време
реализације

САДРЖАЈ РАДА
1.Усвајање плана и програма рада Већа за следећу
школску годину и избор руководиоца
2.Израда глобалних и оперативних планова рада и
планова за остале активности
3.Сређивање кабинета и набавка учила, реквизита
и опреме
1.Расподела термина за рад секције и укључење
ученика у исте
2.Сарадња са факултетом спорта и организација
студентске праксе
1. Првенство општине у фудбалу од V-VIII разреда
2. Пливање, првенство града
3. Почетак студентске праксе

Извршилац

август

Чланови већа

септембар

Чланови већа

октобар

Чланови већа
Чланови већа
Бранислав Алексић

Угледни час: „Штафетне игре“ фудбал
1.Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода и доношење мера

октобар

за

Бранислав Алексић
Чланови већа
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побољшање
новембар
2. Општинско такмичење у одбојци
1. Угледни час: „Кошарка-двокорак―
децембар
2. Новогодишњи турнир у кошарци
1.
Анализа успеха ученика на крају првог
јануар
полугодишта
1. Спортски камп
2. Зимовање - школа скијања
фебруар
3. Општинско такмичење у рукомету
1.Припрема ученика за пролећни крос у оквиру
март
уводног дела часа
2. Семинар - скијање
3. Општинско такмичење у кошарци
4. Угледни час: Кошарка-елементи―
1.Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода и мере за побољшање
април

Дејан Марсенић
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа

Чланови већа
Нада Накић
Чланови већа

2. Општинско такмичење у атлетици
1.Пролећни крос РТСа
2.Утврђивање предлога за доделу посебних
диплома и спортисту гнерације
мај
Чланови већа
3.Припрема за Дан школе
4. Градско такмичење у атлетици
1.
Анализа успеха ученика на крају другог
полугодишта
2. Сумирање резултата такмичења
јун
Чланови већа
3.
Предлог плана рада актива у следећој години и
избор руководиоца стручног већа
Руководилац Већа наставника физичког васпитања : Зорица Обрадовић

3.6.7. Стручни актив за развој школског програма
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Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци стручних већа за
области предмета, руководиоци одељењских већа, стручног већа наставника у продуженом
боравку, наставници који воде изборну наставу. Руководилац овог актива је Виолета Радовић.
Табела 28 – Садржај рада стручног актива за развој школског програмау школској 2017/2018. години

Време
одржава
ња
Август

Током
године

Март

мај

Садржај
Учесници
*Конституисање Тима за развој Школског
програма
*Усвајање плана рада Тима за текућу школску
годину
*Анализа Школског програма и усклађивање
Анексима према Закону о основном
образовању
и васпитању
*Анализа резултата Екстерног вредновања
( мај 2017.)
*Конципирање глобалних и месечних планова
рада са стандардима

Сви чланови

*Праћење реализације наставних и посебних
програма који су предвиђени Школским
програмом
*Припремање израде новог Школског
програма
*Сарадња са другим стручним активима тј.
већима,учешће у раду Педагошког
колегијума, Инклузивног тима,Тима за
заштиту од насиља
*Унапређење сарадње стручних већа у
тематском планирању и хоризонталном и
вертикалном повезивању градива
*Размена искустава и примера добре праксе у
настави
*Разматрање употребе наставних средстава
које школа поседује
*Разматрање потреба наставних средстава
*Прикупљање секундарних сировина за
заштиту животне средине
*Редовна анализа процеса реализације циљева
и задатака Школског програма
*Анализа постигнућа ученика
*Избор уџбеника и помоћне литературе
*Праћење напредовања ученика,вредновање
резултата рада ученика и наставника
*Учешће на семинарима(акредитованим)као и
праћење остваривања Програма стручног
усавршавања и личног усавршавања на нивоу
установе
Тимски рад на изради Школског програма од
1. до 8. разреда

Сви чланови

Сви чланови

Сви чланови
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Јун

*Анализа постигнућа ученика
*Анализа годишњег рада и усвајање
извештаја о раду актива
*Евидентирање предлога за обогаћивање
Школског програма новим садржајима и
програмима
*Предлог плана рада Тима за наредну школску
годину

Сви чланови

3.6.8. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине: руководици Стручних већа и представник стручних
сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе, односно
помоћник директора.
Табела 29 – Садржај рада Педагошког колегијума у школској 2017/2018. години
Време реализације

САДРЖАЈ РАДА
План активности за наредни период
Разматрање годишњег плана за школску 2017/2018.
Разматрање извештаја о раду у школској 2016/2017.
Распоред контролних и писмених задатака
Распоред додатне,допунске наставе и секција
Септембар – Октобар
Предлог плана професионалног усавршавања
Предлог правилника стручног усавршавања у установи
Усвајање ИОП-а за ученике којима је потребно
Утврђивање термина класификационог периода и одржавања
Наставничких већа, Родитељских састанака...
План активности за наредни период
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периодa
Рад са ученицима с проблемима у понашању и децом са
развојним тешкоћама
Новембар-Децембар
Праћење рада приправника и ментора
Активности из развојног плана
Реализација програма заштите деце од насиља Извештаји о
професионалном усавршавању и анализа реализације ИОП-а,
план за зимске семинаре
План активности за наредни период
Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере за
утврђивање васпитно образовног рада у другом полугодишту
Извештај о реализацији ваннаставних активности
Јануар - Фебруар
Организовање такмичења
Распоред контролних и писмених задатака
Рад ученичког парламента
План активности за наредни период
Анализа програма васпитно-образовног рада и усавршавање
наставника, унапређење наставе и анализа реализације ИОПа
Март-Април
Активности у оквиру самовредновања
Активности у оквиру развојног плана
Реализација ваннаставних активности
Праћење рада приправника и ментора
План активности за наредни период
Мај
Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским
институцијама
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Организација завршног испита за ученике осмог разреда

Јун

План активности за наредни период
Анализа успеха, дисциплине и похађања наставе на крају
другог полугодишта
Подела предмета на наставнике, подела одељењских
старешинстава, 40-часовна радна недеља
Извештај о реализацији ваннаставних активности
Извештај о раду за школску 2017/2018. годину и подела
задужења за годишњи извештај о раду школе

3.6.9. Стручни актив за школско развојно планирање
Школским развојним планом дефинисан је циљ и задатак континуираног рада на
увођењу савремених наставних средстава и помагала у наставни процес. Ова делатност се у
школи води као организован процес и до сада су опремљене рачунарска учионица, медијатека
и кабинети за све предмете, као и учионице за ниже разреде свим неопходним техничким и
технолошким средствима.
У предстојећој школској 2017/2018. години школа ће искористити сопствене кадровске
капацитете и организовати рад по овом плану у две области Настава и учење и Подршка
ученицима (брига о ученицима и њиховом личном и социјалном развоју) и то у следећим
правцима: подизање квалитета наставе, рад са даровитима, праћење коришћења набављених
модерних наставних средстава, подизање свести о значају очувања здравља и упражњавању
спортских активности, као и о значају очувања животне средине.
Руководилац стручног актива за школско развојно планирање у школској 2017/18.години
је Лара Штамбук.
Чланови актива за школско развојно планирање су:
- Мира Марсенић, учитељ
- Љубица Митровић, учитељ
- Бојана Петрић, учитељ
- Иван Ђорђевић, наставник матеметике
- Ивана Илић Драгићевић, наставник немачког језика
- Данијела Видојевић, педагог
- Биљана Марковћ, наставник српског језика
- Небојша Радовановић, вероучитељ
- Представник Школског одбора
- Представник Ученичког парламента
Табела 30 – Садржај рада стручног актива за школско развојно планирање
Време
Активности
Носиоци
активности
септембар

октобарновембар

децембар

- Формирање тима и планирање активности и подела
задужења члановима тима
-усклађивање активности са тимом за самовредновање
- утврђивање правила и пропозиција за такмичење
одељењских заједница
- упознавање ученика са пропозицијама за такмичење
одељењских заједница у складу са Школским програмом и
годишњим планом рада школе
-унапређивање рада продуженог боравка
- израда правилника о награђивању одељењских заједница
- утврђивање правила понашања ученика, наставника, свих
запослених у школи и родитеља као људских ресурса у
функцији квалитета рада школе

Директор, помоћник
директора, Актив за
ШРП
Тим за самовредновање
Одељ.старешине,Актив
за ШРП
Директор, помоћник
директора
Тим за самовредновање
Одељењске старешине
и одељењске заједнице,
Директор, помоћник
директора
Актив за ШРП
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-развијање свести означају здравствене културе
/радионице, предавања за ученике и родитеље/
планирање, припрема и избор тестова за ученике млађих
разреда (српски језик и математика), 6. разред (српски
језик и математика), 7. разред (комбиновани тест: физика,
биологија, хемија, историја)

-реализација тестирања за горе поменуте ученике;
-анализа прикупљених података по обављеном тестирању;
-анализа рада продуженог боравка

- награђивање и похваљивање ученика и одељењских
заједница који су постигли успех
-извештај о раду актива и план за наредну школску годину

Тим за самовредновање
Директор, наставници,
стручна служба
Одељењске старешине
и предметни
наставници,
локална самоуправа
Тим за ШРП, стручно
веће наставника
физичког васпитања,
одељењске старешине и
наставници
Одељењске старешине
и предметни
наставници,
локална заједница
(општина, донатори
заинтересованих
радних организација)
руководилац тима и
чланови актива за ШРП

3.7. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Послове стручних сарадника у школи обавља: школски педагог, школски психолог,
социјални радник и библиотекар. Планирање и програмирање рада ових сарадника усаглашено
је са Правилником о програму рада стручних сарадника у основној школи.
Табела 31 – Послови психолога школе
Р. бр.
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I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО1. ОБРАЗОВНОГ РАДА
Планирање и програмирање
1. Учешће у изради Годишњег плана рада школе
2. Усклађивање појединачних програма са полазном
3. концепцијом програма, предлог изборних предмета
Планирање реализације активности заштите деце од
4. злостављања и насиља
Учествовање у припреми плана плана професионалне
оријентације
5. Израда годишњег програма рада психолога
6. Израда месечних планова рада психолога
7. Прикупљање података за израду ИОП-а и планирање
8. реализације ИОП-а
Припремање плана посете часовима у школи
9. Учествовање у избору уџбеника у школи
Припремање сопственог плана стручног усавршавања и
10.професионалног развоја

Време
реализације

6и8
5,6,8
6, 8
10,2
6,8,9
конт.
конт.
6,8
конт.
3,4,6
8,9

2. Организација педагошког рада школе
1. Праћење опште организације образовно-васпитног рада, а конт.
посебно ефикасности нових организационих облика
2. Учешће у одређивању одељењског старешинства,
6и8
формирање одељења и распоређивање новоуписаних
3. ученика, дежурства, смене
конт.
Учешће у организацији и праћењу такмичења ученика и
завршног испита

Сарадници на
реализацији

Педагог, директор, пом.
директора, наставници
Наставници, педагог
Тим за заштиту од насиља
Тим за проф.оријентацију

Тим за ИОП
Педагог, директор
Наставници, педагог
Педагог, директор

Педагог, директор,
пом.директора
Педагог, директор,
помоћник директора
Педагог, директор, пом.
директора
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Време
реализације
конт

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1. Праћење реализације циљева и задатака образовноконт.
васпитног рада
Праћење и вредновање постигнућа ученика у свим
конт.
2.
видовима васпитно - образовног рада, нарочито деце са
конт.
проблемима у развоју и даровитих ученика,
примене мера индивидулаизације и индивидуалног
образовногг плана за децу
Праћење реализације заштите деце од злостављања ,
3.
професионалне оријентације,ИОП-а
Праћење поступака оцењивања, оптерећености ученика,
конт.
усклађености програмских захтева и њихове реализације са
4.
могућностима ученика
Учешће у изради извештаја о раду школе
Иницирање различитих истраживања рада и унапређивања
5.
образовно- васпитног рада у школи
Учешће у организацији заједничких активности у школи /
пријем у први разред , Радост Европе, прослава дана
6.
Светог Саве , хуманитаних акција, Дан школе.../
7.

Сарадници на
реализацији
Педагог, директор, пом.
директора
Педагог, директор,
помоћник директора, Тим
за ИОП
Тим за заштиту деце од
злостављања и Тим за
професионалну
оријентацију и ИОП-а.
Педагог, директор,
помоћник дир, наставници
Директор, пом. дир.
настав, педагог
Директор, пом. дир.
настав, педагог, соц.
радник
Директор, пом. дир.
настав, педагог, социјални
радник

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1. Сарадња са наставницима, стручним сарадницима,
конт.
помоћником директора и директором школе, учетвовање у
раду тимова

Педагог, директор,
помоћник директора,
наставници, соц.радник

2. Упознавање наставника са савременим дидактичкоконт.
методичким иновацијама и психолошким основама наставе

Педагог

3. Пружање помоћи у планирању угледних часова, обилазак конт.
часова, увођење иновација

Педагог, директор, пом.
директора

4. Пружање помоћи наставницима у раду са даровитим
ученицима и ученицима који заостају у психомоторном
развоју/ИОП/

конт.

Педагог, Тим за ИОП

5. Сарадња са стручним већима у изграђивању јединствених конт.
критеријума оцењивања...

Педагог, директор,
помоћник директора,
наставници
Педагог, директор,
помоћник директора,
наставници
Педагог, директор,
помоћник директора,
наставници
Педагог, директор,
помоћник директора,
наставници
Педагог, одељ. стар.

6. Учешће у изради инструмената и критеријума за
вредновање резултата рада (тестови знања, анкете ...)

конт.

7. Мотивисање наставника и пружање подршке у припреми и конт.
анализи активних облика и метода рада и поступку
самоевалуције
8. Усмеравање наставника у креирању плана стручног
усавршавања и њиховог профес. развоја
9. Помоћ наставницима у планирању и реализацији програма конт.
рада ОЗ и коришћења ефикасних техника рада одељењских
старешина
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10.Посета и анализирање посећених часова свих облика
васпитно - образовног рада

Време
Сарадници на
реалиреализацији
зације
конт. Педагог

11.Пружање помоћи наставницима приправницима и
новозапосленим наставницима

конт.

Педагог, директор,
пом.директора

12.Педагошко - психолошко и дидактичко - методичко
усавршавање кроз следеће стручне теме и облике рада:
13.Радионица „Учионица добре воље - ненасилна
комуникација“5/5,6/5, 7/1, 7/3
14.

конт.

Педагог, директор,
пом.директора
Педагог, наставници

15.Преглед педагошке документације

конт.

Педагог, директор,
пом.дир,соц.радник

конт.

конт.

Педагог, директор,
помоћник дир., соц.
радник, тим за заштиту
деце.
Педагог, директор,
пом.директора, соц.
радник
Педагог

4-6,8

Педагог

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Саветодавни и ментално - хигијенски рад
психолошке радионице у циљу спречавања вербалне и
физичке агресије
2. Праћење и проучавање развоја ученика и саветодавни рад
са њима, развијање позитивне климе у одељењу,
социометријско испитивање по потреби
3. Утврђивање нивоа интелектуалног, социјалног,
емоционалног и психомоторног развоја ученика
4. Тестирање ученика за полазак у школу, превремени упис,
формирање одељења првог разреда и по потреби других
Пријем и распоређивање у одељења новоуписаних ученика
5.
6. Откривање ученика који заостају у развоју и школском
успеху, утврђивање узрока заостајања, предузимање
одговарајућих мера и праћење разултата, учествовање у
тестирању ученика

конт.

децем. Наставничко веће

конт.

8,9 и Педагог, директор,
ток.год пом.директора
конт. Педагог, директор,
помоћник директора,
наставници, соц. радник

5
7. Формирање ученичких досијеа, идентификовање ученика конт.
за ИОП
8. Праћење адаптације ученика (нарочито први и пети разред конт.
и саветодавни рад са новоуписаним ученицима)
9. Идентификовање даровитих ученика и подстицање
њиховог развоја, израда ИОП-а

9–4

10.Избор ученика за допунску наставу и помоћ у избору
11 - 4
најадекватнијих методских поступака
11.Оспособљавање ученика за усвајање рационалних метода конт.
учења и самообразовања
12.Професионална оријентација ученика
12 - 6
13.Континуирано праћење, подстицање и усмеравање општег конт.
и професионалног развоја ученика са посебним акцентом
на ПО даровитих
14.У сарадњи са стручним већима и кроз анкету упознавање са 10-12
професионалним интересовањима ученика 8. разреда
15.Учествовање у свим облицима професионалног
конт
оријентисања ученика и координирање рада у овој области
16.Испитивање интересовања и општих и специфичних
2-4
интелектуалних способности и тест личности ученика 8.
разреда

тим за ИОП
Педагог, директор,
пом.директора,
наставници
Педагог, директор,
пом.директора, тим ИОП,
наставници
Педагог, наставници
Педагог
Педагог, наставници
Педагог
Педагог, помоћник
директора, соц. радник
Педагог, директор, пом.
директора, соц. радник
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17.Професионално саветовање ученика
18.Радионице и рад у ОЗ на теме ненасиља у школи,
уважавање различитости,толеранција и поштовања међу
ученицима и полних разлика

Време
реализације
2-6

Сарадници на
реализацији

конт.

наставници и педагог

19.Дијагностиковање деце којима је потребан корективан вас- конт.
обр. рад и зависно од оштећења саветодавни и корективни
рад у школи или специјализованим институцијама

Педагог, соц. радник,
наставници

20.Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима
који неоправдано изостају и имају проблема у понашању
Заједничке активности на решавању питања у Ученичком
парламенту – предавање „ Аутизам“

Педагог, помоћ.
директора, одељ.
старешина, родитељи

конт.

новем. Руков. парламента
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА
1. Пружање помоћи родитељима деце са проблемима у учењу конт.
и развоју, породична проблематика

Педагог, соц. радник

2. Теме: “Припрема за полазак у школу”- вртић,
„ Дете са тешкоћама“

2,3
12

3. Испитивање могућности и интересовања родитеља за
укључивање у поједине облике рада школе (секције,
посете, предавања)

9и1

Педагог
,Родитељи ученика 5-ог
разреда
Педагог, одељењске
старешине, родитељи

4. Пружање помоћи родитељима у подстицању развоја
конт.
даровите деце и деце са сметњама у развоју
-Предавање:“Пубертет“
фебр.
5 Рад у Савету родитеља по потреби-предавање
Учествовање у груним родитељским састанцима,
12,4,
заједнички састанак са родитељима ученика осмог разреда- по
припрема за завршни испит, упис у средње школе и
потреб
професионална оријентација
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ
ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ,ПЕРСОНАЛНИМ АСИСТЕНТОМ
1. Сарадња на пословима који се тичу ефикасности,
Конт.
економичности и флексибилности рада установе
( припрема докумената, предлози нових организационих
решења, подела одељ. старешинстава, распоред наставника
по одељењима, сарадња по питању жалби ученика и
родитеља на оцену из предмета и владања)
Учествовање у раду комисије за завршни испит, за проверу
2. савладаности програма за увођење у посао наставника
3. Припрема и реализација стручног усавршавања
(предавања, радионице, прикази стручних чланака)
4 Израда, преглед и анализа извештаја
5 Сарадња у организовању трибина, предавања за запослене,
родитеље и ученике
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Стручна помоћ у реализацији васпитно-образовних
конт.
задатака у школи, учетвовање у раду наставничког већа и
педагошког колегијума, стручних и одељењских већа
2. Психолошко усавршавање наставника и информисање о
конт.
извршеним истраживањима и о раду са ученицима и
родитељима

Педагог, одељенске
старешине
Педагог, директор,
пом.директора, родитељи,
одељ. старешине

Педагог, директор,
помоћник директора,
социјални радник

Педагог, директор, пом.
дир., соц. рад.
Педагог, соц. радник
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3. Унапређење рада стручних органа школе, учествовање у
раду тимова

Време
Сарадници на
реалиреализацији
зације
конт. Педагог, директор, пом.
дир., соц. рад.

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Планира се сарадња са:
конт.
2. Институтом за ментално здравље
Дечјим
вртићем
3.
1. Школским диспанзером и развојним саветовалиштем Дома конт.
здравља “Вождовац”(Шумице)
2. Филозофским факултетом и Институтом за психологију,
Друштво психолога Србије,
3. Центром за социјални рад Вождовац, Звездара, градски
центар за социјални рад,
4. МУП, општина Вождовац, Заводи за вредновање и
унапређивање о.в. рада
5. Основним школама на општини Вождовац и средњим
школама у граду,
Радио Београд
6. Рад у општинском и републичком активу стручних
сарадника
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Дневник рада психолога;
конт.

Педагог, директор, помоћник
дир, соц. радник

Педагог, директор,
помоћник дир, соц. радник

Педагог, директор,
помоћник дир, соц. радник

Педагог, директор,
помоћник дир, соц. радник

2. Припрема за послове предвиђене месечним и годишњим
планом рада;
3. Психолошки досије /картон/ученика;
4. Документација о психолошким тестирањима, анализама,
посећеним часовима аналитичко-истраживачким радовима;
5. Вођење евиденције о сарадњи са наставницима,
родитељима, ученицима;
6. Стручно усавршавање- праћење стручне литературе,
учествовање на састанцима стручних сарадника, размена
искуства, похађање семинара, симпозијума, конгреса и
скупова

Табела 32 – Послови педагога школе

86

САДРЖАЈ РАДНЕ АКТИВНОСТИ
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
 Учествовање у изради Годишњег плана рада
школе
 Планирање организације васпитно - образовног
рада на почетку школске године /подела
одељења, распоред часова, смена,звоњења,../
 Израда Годишњег и месечних планова рада
педагога
 Учествовање у изради развојног плана
 Учешће у изради индивидуалног образовног
плана за
ученике
 Учешће у иновативним видовима планирања
наставе
 Учешће у планирању и реализацији културних
манифестација
 Пружање помоћи наставницима у изради
годишњих и месечних планова рада, преглед
планова
 Формирање одељења, распоређивање
новоуписаних ученика
 Планирање посета часовима
 Учешће у предлагању изборних предмета и
анкетирању ученика
 Учешће у изради програма ваннаставних
активности и посебних програма васпитнообразовног рада /секције, ЧОС, ученичке
организације, тимови ../
 Планирање стручног усавршавања у школи и
ван ње
 Сарадња са наставницима у планирању
стручног усавршавања
 Учествовање у набавци стручне литературе и
наставних средстава
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
 Учешће у изради извештаја о раду школе
 Праћење реализације школског развојног плана
 Учешће у организацији заједничких активности
у школи / пријем првака, Радост Европе, дана
Светог Саве , хумантитарних акција, Дан
школе.../

Време
реализа
ције

Сарадници на
реализацији

VI,VIII,
IX

директор, пом.дирек,
наставн. стр. сарадн.

VI,VIII,
IX

Директор, психoлог,
пом. директ.

Током
године
VI,VIII,
IX

Психолог
Тим ШРП

VIII,
IX,II

Одељ. стареш. психолог,
пред. наста.

VIII, ток
године
Током
године
VIII, IX
и током
године

Директор, помоћник дир,
психолог

VIII, IX
VIII,
IX,II
V, VI,
VIII

Директор
Наставници
Психолог,директор,помоћ.
директора
Директор, помоћник дир,
психолог
Дирек,помоћ. дирек, стр.
сарадн, наставн

VIII, IX
и Током
године

Директор, наставници,
психолог, тимови

VIII, IX

Дирек,помоћ. дирек, стр.
сарадн, наставн

VIII , IX
I, II
Током
год
Током
године

Директор, психолог,
наставници
тим за ШРП
Директор, помоћник д
психолог,
социјани радник
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Време
реализа
ције

 Праћење опште организације образовноваспитног рада школе

Током
год.

 Израда извештаја о стручном усавршавању
запослених
 Праћење и анализа успеха и понашања ученика
на класификационим периодима и предлог мера
за побољшање успеха
 Праћење оптерећености ученика /домаћи
задаци, контролни и писмени задаци , тестови,
такмичења и др./

VIII ,
IX,I
Клас.
периоди

Сарадници на
реализацији
Директор,
психолог, помоћ. директ,
социјални р.
Наставници, стручни
сарадници, директор
Директор,
психолог, помоћник
директора, настав.

X,
XI,IV,VI

Наставници,
психолог

 Праћење и вредновање поступака оцењивања

Током
год.

 Сарадња са наставницима у смањивању
изостанака ученика са часова

Током
године

Наставници,
директор
Психолог, наставници,
пом. д, директор, соц.
радник

 Праћење и вредновање корелације садржаја
програма у оквиру једног и више наставних
предм.
 Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
наставника
 Пружање подршке раду тимова и актива
 Праћење усклађености програмских задатака са
узрасним карактеристикама ученика;
- праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног образ.
плана
 Учешће у организацији и праћење реализације
такмичења ученика, пробног завршног и
завршног испита, уписа у средње школе
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
 Сарадња са стручним већима у изграђивању
јединствених критеријума оцењивања и
утврђивање минимума захтева за позитиван
успех;
 Дидактичко-методичко осмишљавање рада са
даровитим ученицима и са ученицима који
имају тешкоћа у образовно-васпитном развоју,
учествовање у изради ИОП-а
 Пружање помоћи наставницима у припремању и
планирању непосредног образовно-васпитног
рада /глобални и месечни планови, допунска,
додатна, секције, припреме за часове../,
унапређивање и иновације у настави
коришћењем савремених метода и облика рада
 Пружање помоћи наставницима на усклађивању
програмских захтева са узрасним
карактеристикама ученика као и са условима
породичног живота

Током
год

Наставници

Током
године

Чланови комисије

Током
године

Руков. тимова

Током
год

Наставници,
Психолог

Током
год.

Психолог, наставници, пом
директ. директор

Током
год.

Наставници,
Психолог

Током
год.

Наставници
Психолог
Тим за ИОП

Током
год.

Наставници,
директор, пом.директ

Током
год.

Наставници, психолог, соц.
радник
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 Посета и анализа часова свих облика
образовно-васпитног рада
 Преглед педагошке документације / дневници
рада/
 Унапређивање и праћење рада ОЗ, пружање
помоћи одељењским старешинама у
реализацији плана
 Пружање помоћи наставницима у планирању
угледних часова
 Учешће у изради инструмената и критеријума
за вредновање резултата рада /тестови знања,
анкете/
 Откривање узрока заостајања појединих
ученика, група или одељења у образовноваспитним постигнућима и предузимање
одговарајућих мера
 Учествовање у организацији реализацији
тестирања ученика ученика првог, другог,
трећег, четвртог и шестог и седмог разреда
 Сарадња са наставницима у осмишљавању рада
са ученицима којима је потребна додатна
образовна подршка / даровити, ученици са
тешкоћама у развоју/ индивидуализацији
школског програма за децу са интелектуалним
сметњама /ИОП/
 Пружање помоћи наставницима
приправницима који полажу за лиценцу
 Упознавање новодошлих наставника са радом
школе, обавезама, дужностима, начинима
реализације програма
 Учетвовање у раду тимовима и актива
 Тема „Формативно и сумативно оцењивање“Наставничко веће
 Учествовање у праћењу остварености
образовних стандарда по разредима и
предметима и реализације Школских програма
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
 Испитивање зрелости деце за редовни полазак у
школу и формирање одељења првог разреда
 Праћење успеха и напредовања ученика у
настави и ваннаставним активностима
 Учествовање у тестирању ученика – анализа,
мере за побољшавање успеха
 Рад са даровитим ученицима
 учествовање у изради ИОП-а
 Пружање помоћи ученицима у усвајању
ефикасних метода и техника учења, развијању
радних навика
 Предавање за ученике петог разреда „ Методе и
технике учења“- ЧОС

Време
реализа
ције
Током
год.
Током
год.

Сарадници на
реализацији
Директор, психолог,
наставници
Директор,пом.дирек.
психолог, соц. рад

Током
год.

Одељ.стар, психолог

Током
год.

Наставници

Током
год.

Наставници, психолог

Конт

Одељ.стар, психолог,
директор, социјални
радник

V, VI

Директор, наставници

Конт.

Психолог,
наставници

Током
године

Директор, психолог

Током
год.

Директор,
помоћник директора

током
год.

Чланови Тимова и актива

XI

Психолог, директор

током
год.

Стручна и одељењска већа

IV- VIII

Психолог

Током
године

наставници

V

Тим развојни, наставници

конт

Псих. наставници
Тим за ИОП, наставници

Током
год

Одељ.стар.
родитељи

X, XI

Психолог, одељ. старешине
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 Рад на подстицању и развијању позитивне
климе у одељењу
 Рад са ученицима са васпитно-образовним
тешкоћама, утврђивање узрока и предузимање
мера за њихово отклањање, учешће у изради
педагошког профила детета и ИОП-а
 Рад на превенцији и сузбијању вербалне и
физичке агресије-радионице у одељењима по
потреби са психологом
 Учествовање у појачаном васпитном раду са
ученицима који неоправдано изостају и имају
проблем у понашању
 Рад на унапређивању рада слободних
активности, допунске и додатне наставе
 Пружање подршке и помоћи у раду Ученичког
парламента , Црвеног крста и орган.
Пријатељи деце
 Праћење адаптације ученика ( I и V разред,
новоуписани ученици)
 саветодавни рад са новим ученицима
 Помоћ ученицима у укључивању у слободне
активности, изборним предметима
 Професионална оријентација ученика:
1.Предавање за ученике 8. разреда''О чему треба водити рачуна при избору
занимања''како бирати- на ЧОС-у; анкета о избору
занимања
2.Рад у тиму за ПО по плану
-пано за ученике осмог разреда,
-долазак представника средњих школа
 учешће у свим облицима професионалне
оријентације ученика, а нарочито у
професионалном информисању ученика од
првог до осмог разреда
5. РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
 Пружање помоћи родитељима ученика који
имају тешкоће у учењу, развоју и понашању
 Предавање за родитеље: Адаптација деце на
школску средину
 Предавање „Формирање радних навика код
ученика“трећи разред
 Испитивање интересовања и могућности
родитеља за укључивање у поједине облике
рада школе
 Сарадња са Саветом родитеља по потреби
 Учествовање у организовању заједничког
родитељског састанака са родитељима ученика
осмог разреда- „Припрема за завршни испит,

Време
реализа
ције

Сарадници на
реализацији

Конт.

Одељ.стар.

Конт.

наставници, психолог, Тим
за ИОП

По
потреби

Психолог

Конт.

Психолог, пом.директ.

Конт

Наставници

Кон.

Руков. уч. орг.

Конт
IX, X
по потр.
V,IX

Психолог
одељ. старешине

Током г.

IV

Током
год

одељ. стар.
ОЗ VIII раз, Учен.
парламент,
Тим за П. оријент.
Психолог, наставници,
одељ. старешине

Конт.

Психолог, соц. радник

XI

Психолог

I

Психолог, учитељи

Конт.

директор

Током г.

директор

II, V

одељ. стар, дирек,
психолог, соц. радник
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упис у средње школе и професио.
Оријентација“
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ
И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
 Учешће у анализи реализације васпитнообразовних циљева и задатака(успех и
дисциплина, реализација часова) на
класификационим периодима и предлагање
мера за унапређивање
 Анализа успеха ученика осмог разреда на
завршном испиту и упис у средње школе
 Тимски рад на унапређивању активности у
пружању подршке ученицима
 Сарадња у формирању одељења и расподела
одељењских старешинстава
 Сарадња у оквиру рада стручних тимова ии
комисија и редовна размена информација,
 заједничко планирање активности, израда
докумената, анализа и извештаја о раду школе
 Сарадња по питању жалби на оцену из
предмета и владања
 Анализа присуства наставника стручним
семинарима и уопштавање искустава и стр.
усавршавања у школи
 Анализа рада ученичких организација, секција
 Анализа коришћења наставних средстава и
потребе за набавку нових
 Анализа резултата тестирања ученика првог до
четвртог разреда, шестог и седмог разреда
 Анализа рада стручних већа и њихов допринос
унапређивању образовно-васпитне праксе
 Анализа педагошко-инструктивног радапосећених часова
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА
 Решавање актуелних образовно-васпитних
проблема, учешће у раду седница
Наставничког, стручних и одељењских већа,
педагошког колегијума, тимова, актива и
комисија
 Стручна помоћ у реализацији васпитнообразовних задатака свих чланова у школи
 Учествовање у планирању активности,
анализама и изради извештаја о раду
 Педагошко и дидактичко-методичко
усавршавање наставника и информисање о
резултатима спроведених истраживања и о
раду са ученицима и родитељима, предлагање
мера за унапређивање рада стручних органа
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА, СТРУЧНИМ

Време
реализа
ције

Клас.
период

VI,VIII
током
године
VI, VIII

Сарадници на
реализацији

Директор

Дир,пом.дир, психолог,
соц. радник
Дир,пом.дир, псих,
соц.радник
Директор
Пом.дир, психолог

Конт.

Директор
Пом.дир, психолог, соц.
радник

По
потреби

Директор
Пом.дир, психолог

II

Директор, наставници

II
XI,III

наставници

V,VI

Тим, наставници

XII,VI

Рук. већа

II,VI

Психолог, директор

Конт.

Директор, помоћник д.

Руков.већа, помо.дир.
псих,директ, соц. радник,
чланови тимова и актива

Конт.

Наставници

Током
год.

Чланови тимова

Током
год.

Наставници, директор,
помоћник директора
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САДРЖАЈ РАДНЕ АКТИВНОСТИ
ИНСТИТУЦИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Осмишљавање начина унапређивања односа
породице, школе и локалне самопураве
 Учествовање у истраживањима просветних и
других установа
 Успостављање сарадње са образовним,
васпитним, здравственим и другим
институцијама које доприносе остваривању
васпитно-образовног рада:
 Дечји вртић,МУП и ЦСР, Основне и средње
школе општине Вождовац и града,
ДЗ''Вождовац“ (Шумице), Филозофски
факултет, Институт за педагошка
истраживања, Педагошко друштво,
Републичка секција стручних сарадника,
Министарсво просвете, науке и технолошког
развоја, Завод за вредновање квалитета обрвас рада, Завод за унапређивање о.в.
9. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
 Сарадња са наставницима на њиховом
стручном усавршавању путем популарисања
стручне литературе, предлагање иновативних
и активних облика рада и праћење даљег
стручног усавршавања н.
 Похађање семинара, конгреса, трибина,
стручних скупова
 Перманентно праћење стручне литературе
 Учешће у организованим облицима сарадње и
размене искустава стручних сарадника на
нивоу општине и града
 Програм и план рада педагога
 Дневник рада педагога
 Евиденција о сарадњи са
наставницима,ученицима и родитељима
 Документација о извршеним истраживањима,
анализама, извештајима
 Припремање и планирање рада са ученицима,
наставницима и родитељима
 Припрема анализа, предавања, анкета, тестова,
протокола, чек листа
 Проучавање потребне литературе неопходне за
аналитичко-истраживачки рад

Време
реализа
ције

Сарадници на
реализацији

Током
године
Током
године

Породице ученика, м.
заједница, општина

Конт.

Наставници

Током
год.
Конт.
Током
год.
Конт.
Конт.
Конт.
Конт.
Током
године
Током
године
Конт.
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Табела 33 – Послови социјалног радника
Израда глобалног и месечног плана рада
Сарадња са ученичким организацијама ради
санирања лоших социјално-економских услова
живота и рада ученика
Акција „Безбедност деце у саобраћају―
Истраживање о социјалном стању ученика
Припреме за реализацију школе Црвеног крста
Реализација прикупљања чланарине Црвеног
крста за текућу школску годину
Припреме везане за активности поводом Дечије
недеље
Почетак програма : „Промоција хуманих
вредности―
Учешће у организовању рада одељенских
заједница
Анализирање стања у породицама евидентираним као примаоци социјалне помоћи и помоћ
деци смештеној у хранитељским породицама
Рад са ученицима који изостају са наставе
Пилот преојекат: „Смањење ризика и последица
елементарних непогода и других опасности у
локалним заједницама
Свечани програм поводом Дана детета
Праћење социјалне динамике и ученичког
стандарда
Идентификација ученика који испољавају
насилно понашање и рад са њима и њиховим
породицама
Индивидуални рад са родитељима ученика који
имају проблеме у учењу и понашању
Истраживање поводом анализе изостајања
ученика са наставе
Обележавање месеца солидарности
Пилот пројекат „Елементарне непогоде―
Едукација о болестима зависности(старији
ученици)
Програми обележавања 1. децембра - Дана борбе

1.
2.

3.
4.
5.
6.
Септембар
7.
8.
9.
10.

11.
12.

1.
2.
3.
Октобар

4.
5.
6.
7.
1.

Новембар

2.

против АИДС-а
Анализа успеха и владања ученика на крају првог
класификационог периода
Радионице за ученике на тему „Моја позитивна
учионица без насиља―
Сарадња са наставницима на реализацији
програма борбе против наркоманије
Креативна радионица на тему: „Буди толерантан―
(5. разред)

3.
4.
5.
6.

1.
2.
Децембар 3.
4.
5.
Децембар

Директор
Руков. ученичких
организација
Црвени крст Вождовца
Наставници
Црвени крст Вождовца
ЦК
Црвени крст Вождовца
РуковПријатеља деце
ЦК. Вождовца
Одељ.старешине
Помоћник дир. и
наставници
Наставници
Црвени крст и наставници
Пријатељи деце
Наставници и родитељи
Одељ. старешине
Педагог и психолог
Наставници
Одељењске старешине
Црвени крст и наставници
Црвени крст Вождовца
Црвени крст Вождовца
Директор
Наставници
Одељ.старешине,
психолог,педагог
Одељ.старешине и
ученички парламент

Предавање за ученике о замкама које носи
пубертет(шести и седми разред)
Анализа изостајања ученика са наставе

Наставници

Обука из прве помоћи
Индивидуални рад са родитељима ученика који

Црвени крст Вождовца
психолог

Обележавање 1. децембра - Дана борбе против

Црвени крст Вождовца

Одељ. старешине

Хуманитарна акција „Један пакетић -много
Учитељи, одељ.старешине
љубави“
6. Анализа успеха и владања ученика на крају првог Директор, педагог,
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7.

1.
2.

Јануар и
Фебруар

3.

Почетак конкурса "Крв живот значи"

4.

Предавање за ученике старијих разреда:‖Не
газите туђе снове―
Израда социограма у одељењима који имају
проблеме у понашању
Припреме за квиз ―Шта знаш о Црвеном крсту‖
Програм превенције насилног понашања ученика

5.
6.
7.
8.
9.

Израда паноа везаних за превенцију насиља

1.
2.

Радионице на тему толеранције
Анализа школског успеха ученика и узроци
изостајања са наставе
Припреме за реализацију квиза ―Шта знаш о
Црвеном крсту‖
Обука из прве помоћи
Помоћ ученицима који постижу слабији успех
Групни и појединачни рад са децом без
родитељског старања
Креативна радионица: „Социјалне вештине―
Истраживање о узроцима неуспеха у учењу
условљеним породичним приликама
Добровољне хуманитарне активности

3.
4.
5.
6.

Март

7.
8.
1.
Април

полугодишта
Рад са ученицима који имају менталнохигијенске проблеме и њихово упућивање на
одговарајући третман
Обука из прве помоћи
Пројекат о борби против трговине људима и
његова реализација

Предавање : „Толеранција―

2.

Идентификовање васпитно запуштених ученика
и припрема одговарајућих третмана

3.

Обележавање 7. априла-Светског Дана здравља

4.

Превентивни програми у сузбијању наркоманије, алкохолизма, пушења међу децом
Проглашење победника конкурса „Крв живот
значи―

5.

Такмичење екипа прве помоћи
Анализа индивидуалних образовних планова у
сарадњи са интерресорном комисијом у оквиру
инклузивног образовања
Предавања о верским сектама
Општинско такмичење екипа прве помоћи
Учешће на градском квизу ―Шта знаш о Црвеном
крсту
Обележавање 11. маја – Дан добровољних давалаца крви и 31. маја - Светског дана без дувана

6

7
8
1.
2.
3.
4.
Мај
5.

Саветодавни рад са родитељима о проблемима
које доноси одлазак ученика у нову
средњошколску средину и о њиховој адаптацији
у тој средини
Предавање за ученике старијих разреда из

психолог
Педагог, психолог
Црвени крст Вождовца
ЦК Вождовца
Учитељи I-IV, Црвени
крст Вождовца
Разредне старешине
Одељ.старешине
Црвени крст Вождовца
Педагог, психолог и
наставници
Ученички парламент
Учитељи од првог до
четвртог разреда
Млађи разреди
Наставници
Црвени крст Вождовца
Ц.К.
Одељ.старешине
Одељ.старешине и
родитељи
Одељ.старешине
Родитељи и наставници
Учитељи I - IV
Учитељи,Одељ.старешине,
педагог, психолог
Руководилац Пријатеља
деце
Руков. организације
Пријатељи деце
Црвени крст Вождовца
Црвени крст Вождовца
Педагог и психолог
Наставници и вероучитељ
ЦК
Црвени крст Вождовца
Стр. веће биологија и
хемија

Психолог, педагог и одељ.
старешине
Одељ. старешине
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6.
1.
2.
3.
4.
Јун
5.

6.

1.
2.
3.
4.
Август

5.
6.
7.
8.

области толеранције и лепог понашања
Учешће на градском такмичењу екипа прве
помоћи
Акција прикупљања старих уџбеника, припреме
за летовање деце социјално угрожених породица
Учешће у планирању и програмирању рада за
наредну школску годину
Анализа васпитно- образовног рада и предлог
мера за побољшање
Укључивање ученика који су прошли обуку из
прве помоћи у Клуб младих Црвеног крста
Вождовца
Анализа сарадње и предлог мера у циљу даљег
напредовања између школе и Центра за
социјални рад
Израда Годишњег програма рада за наредну
годину и подношење извештаја о раду за
протеклу годину
Организација социјалне заштите
Припрема за пријем првака у орган. Пријатељи
деце
Анализа успеха ученика који се налазе у стању
социјалне потребе
Акција солидарности у оквиру орг. Пријатељи
деце
Планирање и програмирање рада здравственог
васпитања и образовања
Учешће у глобалном и оперативном планирању
рада основне организ. подмлатка Црвеног крста
Припрема истраживања: „Агресивност ученика и
њени узроци―
Израда месечних планова и Годишњег плана
рада школе

Црвени крст
Црвени крст, разр.
старешине
Директор, помоћник,
психолог,педагог
Директор, помоћник,
психолог,педагог
Црвени крст Вождовца
Директор, Центар за с. рад
Директор, помоћник,
психолог,педагог
Раз.одељењ. веће I разреда
Рук.П.деце
Наставници
Рук.П.деце
Патронажна служба
Црвени крст Вождовца
Наставници
Директор, психолог,
педагог

Табела 34 – Послови библиотекара школе
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
1.1.Програм рада школског библиотекара
Израђивање годишњег, месечног и оперативног плана
1.2.Програм обуке ученика да се служе библиотеком и извором информација, по
разредима и одељењима
2.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА
И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
2.1.Сарадња са стручним активима, педагошко-психолошком службом и директором
школе, а у вези са набавком и коришћењем библиотечког материјала, уџбеника и
литературе за све облике васпитно-образовног рада
2.2.Вођење аутоматизованог библиотечког пословања са увидом у наставне планове и
прогаме рада школе
3.НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА У БИБЛИОТЕЦИ
3.1.Организовано и систематско упознавање ученика са књигама и осталим
библиотечким материјалом
3.2.Испитивање интересовања ученика за књигу и други библиотечки материјал,
развијање читалачких и других способности ученика
3.3.Помоћ ученицима при избору литературе и друге грађе

Време
реализације
VI,VIII
Током
године

Током целе
школске
године

Током целе
школске
године

3.4.Навикавање ученика на пажљиво руковање библиотечким материјалом
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ПОДРУЧЈЕ РАДА

Време
реализације

3.5.Привикавање ученика на културно понашање у библиотеци и читаоници
4.НЕПОСРЕДНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ПОЈЕДИНИМ ОДЕЉЕЊИМА,
ГРУПАМА, ПОЈЕДИНЦИМА У БИБЛИОТЕЦИ
4.1.Остваривање програма обуке ученика, да се служе библиотечким материјалом и
библиотеком и свим изворима информације на посебним часовима у школској
библиотеци по разредима и одељењима (1 час годишње по одељењу)

Током целе
школске
4.2.Систематско упознавање ученика са разним библиотечким грађама и оспособљавање године
за њено самостално коришћење у разним ситуацијама
4.3.Организовано и систематско обучавање ученика за самостално коришћење
информација
5.ПРИПРЕМА ЗА РАД
5.1.Припремање и извођење васпитно-образовног рада са појединим одељењима, групама Током целе
и појединцима у библиотеци
школске
године
5.2.Писмене припреме за часове у настави
5.3.Припреме за рад са групом ученика
6.САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДИРЕКТОРОМ Током целе
школске
године
7.УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
Током целе
школске
7.1.Учешће у раду Наставничког већа, по потреби, одељенских и стручних актива,
године
комисија
8.СТРУЧНИ БИБЛИОТЕЧКИ ПОСЛОВИ
Током целе
школске
године
8.1.Попуњавање и чување библиотечког фонда
8.2.Стручно обрађивање библиотечког фонда. класификација, сигнирање, каталогизација.
Ревизија библиотечког фонда.
8.3.Давање на коришћење библиотечку грађу ученицима, наставницима и стручним
сарадницима
9.АНАЛИТИЧКО - ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА РАДОМ БИБЛИОТЕКЕ
9.1.Израда годишњег програма рада библиотеке у оквиру програма рада школе
9.2.Израда оперативног плана и анализа коришћења библиотечке грађе

VI, VIII

10. РАД СА УЧЕНИЦИМА У БИБЛИОТЕЧКОЈ СЕКЦИЈИ

Током целе
школске
године
Током целе
школске
године

11. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

11.1.Прати стручну литературу, учествује у раду стручног актива школе. библиотекара у
општини и граду, учествује на стручним састанцима и семинарима које организује Завод
за унапређивање у циљу унапређивања васп. и образовања града Београда, сарадња са
другим библиотекама
Током целе
12. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА школске
године
12.1.Током целе школске године реализоваће се сарадња са матичном библиотеком
“Доситеј Обрадовић” и друштвеном средином
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3.8. САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља школе чини по један представник родитеља свих одељења. Он
расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе.
Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна, а у току ове школске
године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима.
Табела 35 – Садржај рада Савета родитеља у школској 2017/2018. години
Садржај
Конституисање Савета родитељаизборпредседника,потпреседника,предлагањепредста
вника за Тим за самовредновање, за Тимза заштиту
деце од насиља,злостављања изанемаривања
Статутарне одредбе рада Савета родитеља
Усвајање програма и плана рада Савета родитељаза
школску 2017/208.годину
Договор око новчаних потраживања од ученика
(осигурање,претплата за
штампу,организовањеизлета,екскурзија,наставе
уприроди,обезбеђења,исхрана,Црвени
крст,дечијидинар)

Носиоци посла

Октобар

Упознавање Савета родитеља са Годишњим
планом рада школе и извештај о раду школе у
прошлој школској години

Директор

Новембар

Упознавање са успехом и владањем ученика на
Директор
крају првог класификационог периода
Текућа питања
Упознавање са успехом у учењуивладању
ученика на крају првог полугодишта.
Директор
Извештај о раду школе у првом полугодишту
Упознавање са успехом и владањем ученика на
Директор
крају трећег класификационог периода.
Разматрање изборних предмета и уџбеника за
Директор
наредну школску годину.
Укључивањеродитеља у хуманитарнеи друге
акције на нивоу школе,уређењешколе,помоћ
родитеља у реализацији васпитне,професионалне
оријентације,функције школе издравственог
васпитања(предавања,трибинеидругеактивности),упи
Директор
с у први разред, завршетак осмог
разреда.Предложене мере за осигурање квалитетаи
унапређивање образовно-васпитног рада
Стручна предавања

Септембар

Време

Фебруар
Април
Април

Током
године

Чланови савета
Директор
Савет родитеља,
Директор
Савет родитеља,
Директор

Председник Савета родитеља је: Фуад Табучић
3.9. ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор је орган управљања у школи. Њега чине по три прадставника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Седнице Школског одбора се
одржавају према Годишњем плану рада школе, као и по потреби.
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Табела 36 – Садржај рада Школског одбора у школској 2017/2018. години
Сарадници
Време Садржај рада
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
2. Припрема школе за почетак нове школске године
(материјални, кадровски услови)
3. Усвајање Извештаја о раду школе и извештаја
директора, извештаја о самовредновању и
реализацији развојног плана
4.Доношење Годишњег плана рада школе за текућу
Директор,
школску годину и допуне Школских програма
Председник ШО,
5.Доношење плана стручног усавршавања запослених
секретар
Септембар и усвајање извештаја о његовом остваривању
чланови ШО
6. Разматрање коришћења слободног школског
помоћник дирек.
простора
7. Анализа реализације програма посебних облика
извођења васпитно образовног рада ( настава у
природи, излети, екскурзије, изласци,исхрана ученика
и др.)
8. Правила понашања у школи и безбедност ученика
1.Разматрање успеха ученика на крају
Iкласификационог периода
2.Анализа досадашњег рада школе
Директор
Новембар
3.Анализа кадровске структуре и организација радау
Секретар,
школи
4.Набавка наставних средстава
5.Примена нормативних аката у школи
1.Информација о плану реализације развојног
плана,самовредновања, ИОП-а, безбедности и
Директор,
Децембар осталихпланова рада
помоћник
2.Осврт на обележавање значајних датума у школи(Нова
директора
година, Свети Сава...)
3. Осврт на рад школе ( Наставничког већа,Одељењских
и Стручних већа, Савета родитеља)
Децембар

Фебруар

Април

4.Усвајање финасијског плана и плана јавних набавки
за школску 2017/2018.
1.Успех и дисциплина на крају I полугодишта
2.Усвајање завршног рачуна
3.Извештај о раду школе и извештај о радудиректора
за прво полугодиште
4.Информација о такмичењима ученика
1.Анализа успеха ученика на крају
трећегкласификационог периода
2.Информација о текућем раду школе (упис ученикау
први разред, проф. оријентација за средњу школу,
припреме за завршетак осмогодишњег школовања
ученика осмог разреда и завршни испит, такмичења,
припреме за Дан школе, ...)

Директор,
секретар,
председникШО,ше
ф
рачуноводства

Директор
Рачунополагач

Директор
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Мај

1.Рад школе у претходном периоду
2.Анализа резултата ученика на такмичењима
3.Информације о припремама за обележавањепрославе
Дана школе
4. Информација о припремама за упис ученика осмих
разреда у средњу школу, завршни испит, матурска
прослава..
5.Информација о реализацији развојног плана,
самовредновања, ИОП-а, безбедности и осталих
планова рада
1.Анализа успеха ученика и владања на крају
другогполугодишта
2.Анализа реализације наставе у природи, излета,
екскурзија
3.Резултати рада током школске године
4.Предлози за израду програма рада Школског
одбора за идућу школску годину
5.Информација о упису ученика у први разред,
завршетак осмогодишњег школовања и упис у
средње школе, такмичења ученика

Директор, пом.
дир.

Директор,
помоћник
Директора,
ЧлановиШО

Председник школског одбора: Срђан Милић
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IV ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА
4.1. ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Културна и јавна делатност школе обухвата широк спектар деловања с циљем подизања
угледа и квалитета рада школе и афирмације ученика и наставника. Од ове школске године
формиран је тим за културну и јавну делатноджст школе.
Чланови тима су:
- Мирјана Јочић, руководилац
- Александара Милосављевић, бивлиотекар
- Биљана Марковић, наставник српског језика
- Борис Коцијан, наставник музичке културе
- Бранимир Ђокић, наставник музичке културе
- Гордана Пупић, наставник ликовне културе
- Бојана Јоксимовић, наставник ликовне културе
- Маријана Пејатовић, учитељ
- Надица Билс, учитељ
- Ирена Плавшић, учитељ
- Драгана Јовановић, учитељ
- Зорица Костић, учитељ
- Зорица Обрадовић, наставник физичког васпитања
- Славица Шуњаревић, вероучитељ
Табела 37 – Садржај културне и јавне делатности са носиоцима активности у школској
2017/2018. години
Месец
Садржај активности
Носилац активности
1. Свечани пријем првака
IX
Тим
2. Припрема за израду часописа
1.Обележавање Дечје недеље и Светског дана
детета
2.Пријем првака у Дечји савез

X

XI

XII

3.Конвенција о правима детета УН и Буквар
4.Ликовни конкурс за дечју карикатуру
„МалиПјер”
5.Посета Парохијској цркви Св. Јована Владимира
6.Посета Цркви Ружици и капели Св. Петке
7.Посета Светосавском храму
8.Уређење паноа и холова
9.Уређење школског дворишта
1.„Доситејево перо“ конкурс
2.„Песниче народа мог“ - школско такмичење
рецитатора
3.„Најраспеваније одељење”-школско такмичење
4.Изложба најбољих радова деце Београда „Мали
Пјер“
5.„Златна сирена“- соло певачи, дуети, терцети и
квартети- школско такмичење
6.Уређење паноа и холова
7.Посета Парохијској цркви Св. Јована Владимира и
Цркви Св. Недеље
8.Припреме за Школску славу
9.Међународни конкурс „Светосавље и наше доба“
1. „Најраспеваније ОЗ”- општинско такмичење

Тим

Тим

Тим
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I

II

III

IV

V

VI

2.Припреме за организацију прославе Нове године и
Божића (приредбе, вашар, сајам...)
3.„Златна сирена“- општинско такмичење
4.Један пакетић пуно љубљви
5.Тематско уређење паноа и холова „У сусрет
празницима“
6.Припреме за Школску славу
1.Обележавање Дана Светог Саве
2.Општинско такмичење рецитатора
„Песниче народа мог”
„НајраспеваниаОЗ”-градско такмичење
1.Трибина за родитеље
2.“Поздрав пролећу” (ликовно-литерарни конкурс,
уређење школског дворишта, карневал)
3„Дан изазова”-спортско-рекреативне и забавне
активности
Конкурс „Дани Ћирилице“ - Баваниште
Припрема за прославу Дана школе
Конкурс „Шарање ускршњих јаја“
„Ускршње чаролије“ (Конак кнегиње Љубице)
Васкршња радионица (двориште школе)
Васкршњи вашар (парохијски дом Св. Јована
Владимира
Припрема за Школски часопис
Општинско такмичење хорова млађих и старијих
„Златна сирена” -градско такмичење солиста,
дуета, терцета и квартета
Градско такмичење рецитатора
Сређивање паноа и ходника школе
Припрема за прославу Дана школе
„Дан изазова”-спортско-рекреативне и забавне
активности
Сусрет са децом предшколског узраста
Сређивање школског дворишта
Трибина за родитеље
Припрема за „Змајаду“
Припрема за израду школског часописа
Припрема за прославу Дана школе
Посета парохијском храму, Саборној и Марковој
цркви
Посета Етногрфском
Посета природњачком музеју
Посета Светосавском храму
Сређивање паноа и ходника школе
„Змајада“
Дан школе
Слава парохијске цркве
Светски дан екологије (5. јун)
Свечано уручивање сведочанстава ученицима
осмог разреда

Тим

Тим

Тим

Тим

Тим

Тим

Тим

Тим
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4.2. ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремну наставу за ученике упућене на разредни испит, односно поправни испит
од 4. до 8. 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 ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У школи се током године и десет дана пре полагања испита, организује припремна
настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита.
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V ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 72-9)
постављају се нови приоритети. Право на доступност образовања и васпитања за сву децу је неоспорно,
а квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање за све прилагођено њиховим узрасним и личним
образовним потребама је један од циљева образовања и васпитања (члан 3). За ученика коме је услед
социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то неопходно обезбеђује се
додатна помоћ и подршка у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека,
физичких и комуникационих (члан 77). Законом је уведена новина у виду израде индивидуалног
образовног плана, као посебног документа којим се за одређеног ученика, у складу са његовим
способностима и могућностима планира додатна подршка у образовању и васпитању. Новина се
односи и на ученике са изузетним способностима за које се, такође уз примену ИОП-а врши
обогаћивање и проширивање садржаја образовно-васпитног рада. Циљ ИОП-а jе оптимални развоj
детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода
образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика.
Директор школе је образовао Стручни тим за инклузивно образовање ОШ „Милан Ђ.
Милићевић“ који ће у школској 2017/18. Години радити у следећем саставу:
1. Снежана Ристић, психолог (руководилац)
2. Данијела Видојевић, педагог
3. Виолета Вељковић, помоћник директора,
4. Лидија Галогажа, учитељ
5. Милан Крстћ, наставник географије
Школске 2017/18. године акценат ће превасходно бити на изради ИОП-а 2 за ученике код којих
индивидуализација и примена ИОП-а 1 нису дали адекватне резултате,на тражењу додатне помоћи и
подршке од стране локалне самоуправе (педагошки асистенти за ученике за које је то неопходно,
сарадња са стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које нам
могу помоћи у подизању квалитета рада са децом у процесу инклузије, као и на пружању помоћи
ученицима из нестимулативних средина у процесу што лакшег укључивања у образовни процес.

Табела 54 – План активности Тима за инклузију за школску 2017/2018. годину
Кораци - активности
Идентификација
ученика за које је
неопходна додатна
подршка у
образовању
Дијагностификовање
развојних потешкоћа
– дислексија,
дисграфија,
дискалкулија
Уношење података у
документа школе –
Годишњи план рада
школе, оперативни
планови наставника,
дневне припреме
Формирање тимова
за пружање додатне
подршке ученицима

Реализатори
Одељењска већа
психолог,

стручни тим ОШ
''М. Павловић''

Професори разредне
и предметне наставе,
Тим за инклузију
Стручни тим за ИО,
директор

Учесталост и
трајање
Септембар

Септембар,
октобар

Септембар,
октобар
Од почетка
школске године

Исход - очекивана
промена
Циљ је постизање
максималног учинка у
учењу у складу са
могућностима датог
ученика
Дијагностика, конкретни
савети у раду са
одређеним дететом, рад
дефектолога са учеником

Званично евидентирање и
праћење рада са учеником
Постизање максимума у
оквиру ученикових
могућности
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Сарадња са ИОП
тимовима на изради,
примени и
вредновању ИОП-а
Сарадња са
педагошким
колегијумом на
усвајању ИОП-а и
доношењу одлука о
даљој примени,
изменама, допунама
и престанку примене
ИОП-а
Активна сарадња са
СОШ ''Милоје

Чланови Стручног
тима за ИО, тимова
за пружање додатне
подршке ученику

Током године

Пружање адекватне
подршке ученику у
образовно-васпитном
процесу
Пружање адекватне подршке
ученику у образовноваспитном процесу

Чланови Педагошког
колегијума

Током године

Чланови Стручног
тима за ИО, тимова

Помоћ у раду са
ученицима са сметњама и
Током године

Павловић''
Активна сарадња са
интерресорном
комисијом општине
Вождовац
,дефектолози,
волонтери…
Сарадња са другим
установама - ЦСР,
Институт за
експерименталну
фонетику и
патологију говора,
Развојно
саветовалиште, Дом
здравља, Институт за
ментално здравље,
Завод за
психофиз.поремећаје
и говорну патологију
Сарадња са ИОП
тимовима на
утврђивању
потребне врсте
подршке, припреми
и реализацији
завршног испита
Сарадња са
родитељима –
индивидуално и у
групи

за пружање додатне
подршке ученику

Одобрена средства и помоћ
за рад са ученицима са
сметњама раду са њима
Чланови Стручног
тима за ИО

Чланови Стручног
тима за ИО,
професори разредне
и предметне наставе

Чланови Стручног
тима за ИО,
предметни
наставници

Чланови Стручног
тима за ИО,
професори разредне
и предметне наставе

Директор
Набавка наставних
средстава и помагала
Набавка стручне
литературе

повећање компетенција у

Чланови Стручног
тима за ИО,
библиотекар школе

Током године

Током године

Мај, јун 2017.год

Током године

током године
Током године

Обезбеђивање стручне
помоћи у раду и
напредовању ученика са
сметњама

Пружање адекватне подршке
ученику у образовноваспитном
процесу
Обезбеђивање адекватне и
сврсисходне сарадње са
родитељима као кључним
партнерима у процесу
инклузивног образовања
Олакшан рад наставника
са ученицима, у складу са
њиховим потребама
Праћење савремених
постигнућа у процесу
инклузивног образовања
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5.1.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС―, број 72/09,52/11,55/13), чланом 77, деца са сметњама у развоју уписују се у основну
школу. Ученик који је услед социјалне ускраћености,сметњи у развоју, инвалидитета или
других разлога потребна је додатна подршка у образовању и васпитању, укључује се у наставу,
као и сва остала деца.
Циљеви:
 да сва деца добију помоћ која им је неопходна,
 да не буду искључени из општег образовног система, промовисати вештине учења на
индивидуалном плану,
 развијати, планирати активности инклузивног образовања кроз развијање
индивидуалних образовних
 планова на педагошком профилу детета,
 координирати стручни тим за инклузивно образовање са наставницима, родитељима
 поштовати кораке у изради ИОП-а
 анализа ситуације и прикупљање података о детету
 израда педагошког профила детета,
 одређивање приоритета у пружању подршке,
 садржај ИОП-а треба да садржи : дневни распоред активности, посебне стандарде
постигнућа, индивидуални програм, индивидуализован начин рада усавршавање
система оцењивања према способностима ученика
Активности
Израда Годишњегплана рада ИО
Састанак стручног тима у циљу
ажурирањадокументације и идентификације ученика за
ИОП
Информисање ИОП тима о активностима ипредложеним
мерама
Доношење ИОП-а
Обилазак часова у одељењима у којима јенаправљен
план ИОП-а
Информисање Школског одбора оактивностима у вези
идентификације и мераза ИОП

Информисање Савета родитеља оактивностима и
мерама ИОП-а
Сумирање искустава у вези примене ИОПа,извештај
Информисање Ученичког парламента о ИОП-у како
помоћи тим ученицима
Израда оперативног плана ИОП-а
Обилазак часова у одељењима у којима јенаправљен
план ИОП-а
Састанак са родитељима деце у ИОП-у
Састанак са наставницима, одеље.стареш.деце у
ИОП-У
Сумирање искустава у вези примене ИОП-а,
извештај

Учесници
Тим за инкл.образо.
Тим за инкл.образо.
Наставничко веће
Педагошки
Колегијум, Тим

Време
август
септембар
октобар

Пом.дир.

Септембароктобар
новембар

психолог,
педагог
Чланови школскогодбора

децембар

Члановисавета роди.

децембар

Педагошки колегијум

децембар

Чланови УП

Први
састанак
УП

Педагошки кол.
Пом.дир.,
психолог,педагог

Новембар,
фебруар,
април

Чланови тима
и одељ. старешина
наставник,
одељењски стар.
Тим и педагошки
колегијум

током
године
током
године
мај
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Ученици са мањим сметњама у психичком развоју, биће обухваћени и корективним радом
од стране психолошко-педагошке службе, а тежи случајеви биће упућени у специфичне
институције и заводе.
Корективни васпитно-образовни рад се организује за ученике којима је услед лакше
ометености у физичком или психолошком развоју потребно пружити додатну помоћ, да би се
што успешније укључили у васпитно - образовни процес. Тим за инклузивно образовање на
Педагошком колегијуму утврђује којим ученицима треба ИОП и формира се тим за реализацију
тога. И за даровиту децу направиће се ИОП.
Корективни рад са свом дијагностикованом децом школа ће организовати у сарадњи са
Домом здравља. Узимајући у обзир материјалне и кадровске могућности школе и одговарајућих
институција са којима школа сарађује првенствено ће се организовати за:
1) децу која имају сметње у говору;
2) децу која су лакше ометена у интелектуалном развоју;
3) децу са лакшим облицима психичких поремећаја;
4) децу са поремећајима у психомоторици;
5) псеудо-заосталу децу.
Логопеду Дома здравља упућују се ученици јер је изузетно корисно. Уколико се појаве
тежи случајеви ученици ће бити упућени у одговарајуће институције.
За ученике са мањим деформитетима (равна стопала, кифоза, лордоза, сколиоза и сл.)
организоваће се корективни рад у оквиру часова спортских активности, као и са физијатром и
физиотерапеутом Дома здравља ―Шумице.
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VI ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
6.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Основни облик слободних активности у школи су секције које су према садржајима
груписане у:
1. Културно-уметничке;
2. Музичке
3. Научно-истраживачке;
4. Техничко-производне;
5. Спортске
Циљ окупљања деце у секције требало би, пре свега да буде стварање услова за развој
дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на
оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са вршњацима.
Ученици показују велико интересовање за рад у слободним активностима. Оне ће се
реализовати после часова редовне наставе, или у међусмени. У зависности од саме секције
(нпр. истраживачке, културно - уметничке) поједини садржаји ће се реализовати ван школе,
у другим институцијама. На почетку школске године, ученици ће се анкетом опредељивати
за рад у слободним активностима.
Слободан избор и добровољност приступања ученика у поједине секције су основни
принципи у организацији и раду секција.
Од ове школске 2017/18. године, а на основу Правилника за други циклус основног
образовања и васпитања у наставном програму за пети разредосновног образовања и
васпитања ( "Службени гласник РС-Просветни гласник" 6/17) у петом разреду бирати једну
од три понуђене Слободне активности, а према ресурсима којима располаже шокла; Хор,
Цртање, сликање и вајање, Чувари природе.
6.2. ДОДАТНИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД
Додатна настава се организује за ученике који су потпуно савладали садржаје у
редовној настави и имају потребу да прошире своја знања.
У школи је присутно повећано интересовање ученика за овај облик рада, посебно у
природним наукама. Полазећи од израженог интереса ученика, додатни рад биће
организован за све заинтересоване ученике старијих разреда и за ученике 4. разреда из
Математике.. ПП служба ће помоћи наставницима у идентификацији ученика који су
надарени за поједине области, пратити резултате и координирати овај рад. Такође ћемо
покушати да новим организационим облицима унапредимо додатни рад.
Додатни рад биће у свему организован према упутству и програму Министарства
просвете РС и Центра за таленте Оппштине Вождовац.
Током школске године успоставиће се већа координација и корелација наставника и
учитеља у додатном раду, а сам рад ће се организовати тимски.
6.3. ДОПУНСКА НАСТАВА
Овај облик рада организоваће се за ученике који спорије напредују у савладавању
наставног садржаја из једног, два или у изузетним случајевима највише три предмета.
Допунски рад биће организован из српског језика, математике, енглеског језика,
немачког језика, физике, хемије, биологије, географије, а по потреби и из других предмета.
Учешће ученика и време реализације зависиће од потреба ученика,ао овоме ће се старати
одељењска и стручна већа.
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6.4.ПРОГРАМ ШКОЛЕ У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Школа у природи
Полазећи од досадашњих искустава и потреба ученика, школа планира организовање
наставе у природиускладу са законском регулативом која ће се примењивати за ову област
извођења васпитно-образовног рада. Рекреативна настава је предвиђена да се реализује у
неким од следећих места: Златибор, Бања Врујци, Дивчибаре, Копаоник, Митровац на Тари,
Златар, Гоч, Гамзиград, Соко Бања, Рудник, Фрушка Гора, Гучево, Врњачка Бања, Стара
Планина, Доњи Милановац....
6.5. ПРЕГЛЕД ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Школа планира организовање излета и екскурзија у складу са законском регулативом
која ће се примењивати за ову област извођења васпитно-образовног рада. Правци
вишечасовних, једнодневних излета, дводневних и тродневних екскурзија утврђени су на
основу препорука и упутстава Министарства просвете и науке као и захтева програмских
садржаја. Дани у којима се реализују излети и екскурзије имаће карактер радних ,односно,
наставних дана.Зимовање ученика предвиђено је у зимским центрима Дивчибаре, Златибор,
Златар, Копаоник и др.Летовање ученика предвиђено је у објектима на планинама, бањама
Србије.
Табела бр. - Планирани излети за школску 2017/18.годину.
Време
Време
Разред Правац излета-екскурзије
реализаОрганизатор
трајања
ције
Први

Београд–Моровић- Шид - Београд

Други

Београд-Сремска Митровица-природни
резерват Засавица (Музеј Срема,
Засавица)

Трећи

Београд - Троноша – Тршић-Београд

Београд- Сремски Карловци—
Четврти Крушедол-Хопово-Иришки венацБеоград

Пети

Шести
Седми
Осми

Београд-Топола-Орашац-ОпленацАранђеловац
Београд- Смедеревска тврђава-Сребрно
језеро
Београд-Суботица-Палић-Београд
Београд-Манасија-Ресавска пећинаБеоград
Београд-Костолац-Доњи Милановац-КладовоБеоград
Београд –Виминацијум- Кладово -Ђердап - Доњи
Милановац – Лепенскивир-Рајкова пећина
Београд-Златибор- Мокра гора-Тара- Б.БаштаПерућац

1 дан

1 дан

V

X,V

1 дан

X,V

1 дан

X,V

1 дан

X,V

1 дан

X,V

2 дана

X, V

3 дана

IX, X

Тур. агенција,
школа, одељ.
старешина
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VII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ
РАДА
7.1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Остваривање циљева и задатака професионалне оријентације у основној школи одвија
се кроз све облике васпитно-образовног рада. Годишњи план рада на професионалној
оријентацији овде је дат у целини, а у Годишњем плану рада школе поједини садржаји
уклопљени су у рад стручних органа, ученичких организација итд.
ЦИЉ професионалне оријентације у основној школи је: ''Развијање спремности
ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје
потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених
занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о избору
одговарајућих занимања и ствара претпоставке за успешније планирање правца свог
професионалног развоја.''
ОПШТИ ЗАДАЦИ садржани су кроз седам области које се остварују на три нивоа.
Први ниво је планиран за ученике I, II и III разреда; други ниво за ученике IV, V иVI разреда;
а трећи ниво за ученике VII и VIII разреда.
Општи задаци су:
 Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика личности
ученика значајних заусмеравање њиховог професионалног развоја
 Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и образовања и
оспособљавање засамостално прикупљање информација које се односе на свет рада и
систем средњег образовања.
 Формирање правилних ставова према раду
 Подстицање на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада
 Оспособљавање за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и
зрелих одлука у везиса избором занимања и правцима стручног оспособљавања
 Успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање
помоћи деци уподстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја
 Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети
успешнијемпрофесионалном развоју ученика
Основама програма професионалне оријентације у основној школи налаже се детаљно
разрађени задаци по нивоима, па се овде неће посебно наводити. Садржаји путем којих се
остварују задаци дати су у овом програму по разредима.
Наша школа је била укључена у пројекат „Професионална оријентација на преласку
у средњу школу―. Наставиће се радионице у осмом разреду путем ЧОС-а. Затим
реализоваће се посета средњим школама, радним организацијама и установама од локалног
значаја. Сва дешавања, новине и информације биће презентоване на паноима у холу школе
и на сајту школе
ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:у току редовне наставе наставници ће
користити све садржаје који су погодни за остваривање циљева и задатака ПО, као и до сада.
Више пута, у току последњих година, на састанцима стручних органа анализирани су
посебни садржаји погодни за реализацију ПО, али се још увек ти изабрани садржаји ретко
означавају као такви у месечним и годишњим плановима рада и у припремама наставника за
час. Неопходно је већу пажњу посветити реализацији циљева и задатака ПО кроз редовну
наставу.
ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: уоквиру слободних активности ученика,
као и у оквиру рада дечјих друштвених организација, планирани су облици и садржаји
посебно програмирани за остваривање ПО. Одељењске старешине ће у сарадњи са
наставницима пратити укључивање ученика у секције и организације и усмеравати их у
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зависности од њиховог интересовања и способности. У томе ће им помоћи и психолог и
педагог.
ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД: у оквиру додатног рада подстицаће се
развој креативног мишљења, оригиналност, стваралачки развој потенцијала, подстицаће се
и развој самосвести и самопоштовања. Ученицима ће се указивати на латентне способности
а испољене ће се максимално подстицати. Задаци ће се реализовати кроз сарадњу стручне
службе, наставника, родитеља и ученика. Предметни наставници ће указивати на подручја
рада и начине примене садржаја у одређеним занимањима.
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ:Од I до VIII разреда у програм рада часова
одељењских старешина укључени су и облици и садржаји посебно планирани за остваривање
ПО. Садржаји рада одељењског старешине углавном се односе на разговоре у вези значаја
рада, стицање основних знања о раду и занимањима, повезаност мануелног и интелектуалног
рада, као и на посете радним организацијама и посебно васпитно-образовним
установама.Садржаји се углавном односе на формирање општих радних навика и
изграђивање позитивних особина личности најнепосредније везаних за рад, развијање
ставова о друштвеној и индивидуалној вредности људског рада (учешће у хуманитарним
акцијама, радним акцијама, учење, обављање домаћих послова итд...), проширивање знања о
занимањима њима блиских особа и информације о свим врстама занимања и захтевима
појединих занимања.
Облици

Разговори

Разговори

Разговори

Разговори

Разговори

САДРЖАЈ РАДА
1.Шта сам научио у
библиотеци?
2.Правилно коришћење
радног дана?
3.Шта сам научио о
књигама?
1.Представљање
родитеља кроз свет
занимања
2.Правилно коришћење
радног дана
3.Зашто човек ради?
1.Значај рада, одмора и
рекреације
2.Посао који ми се
допада
1.Одшкринимо врата
будућности
2.Како да учим мање а
научим више?
3.Замишљам свет без
рада...
1.Упознавање сопствених
радних навика
2.Моје интересовање моје могућности
1.Млади као део
друштвеног живота

Разре
д

Време

Ниво

I

XI

ЧОС

Учитељи

II

I

ЧОС

Учитељи

II

III

ЧОС

Учитељи

II

XI

ЧОС

Учитељи

II

I

II
III

V
IV

II

V

Реализатор

ЧОС
Учитељи
ЧОС
ЧОС

Учитељи
Учитељи
Учитељи

ЧОС
IV

X

ЧОС

Учитељи

II

XI

ЧОС

Учитељи

II

V

ЧОС

Учитељи

V

X

ЧОС

Одељ.стареш

VI

II

ЧОС

Одељ.стареш

VI

X

ЧОС

Одељ.стареш
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2.Технике успешног
учења

V

XI

ЧОС

Разговори

Разговори

Разговори

Разговори

Предавања

Посете РО и
школама

ИЗЛОЖБЕ

ШКОЛСКИ
ЛИСТ

ИСТРАЖИВАЧКИ
РАДОВИ

3.Која све занимања
познајем?
1.Када нас рад испуњава
задовољством?
2.Куда после ОШ?
1.Технике успешног
учења
2.Услови уписа у СШ
3.Гост на часу (ПО)
Остваривање програма
ПО, праћење интересовања, ангажовања у слоб.
активностима, додатној
настави...
1.Зашто човек ради?
2.Родитељ говори о свом
занимању
3.Како да правилно
учим?
4.Даровито дете
5.Која све занимања
постоје?
6.Пубертет
7.Услови уписа у СШ
1.Посета библиотеци
2.Посета књижари
3.Посета Дому здравља
4.Посета РО
5.Посета средњим
школама
1.Уређење паноа о раду
2.Упознајмо занимање зидне новине
3.Албум''Занимања
људи''
4.Кутак ''Необична
занимања''
5.Уређење паноа ПО,
зидне новине…

VI

V

ЧОС

VII

X

ЧОС

VIII
VIII

II
XI

ЧОС
ЧОС

VIII
II
I-VIII

II
V
X-VI

ЧОС

Одељ
старешине
Одељ
старешине
Одељ.
старешине
Одељ. стар
Одељ.
старешине
Педагог
Родитељи

ОВ
Рук. Већа,
Педагог,
Психолог

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

V
XII
II
V
V
II
V

Учитељи
Родитељи

ЧОС

Учитељи
Психолог
психолог
Педагог
Учитељи
Психолог
Педагог
Учитељи
Учитељи
Учитељи
Одељ.старе
Педагог

I
II
III
IVVIII
VIII
I
II

XI
X
IV
IV
II-V
IV
XI

ОЗ
ОЗ

III, IV

I

РС

V

IV

ОЗ

VIVIII

X-V

Уч.
парл.

Одељ.
старешине

Део садржаја у школском листу МЕДАК-ЂАК односиће се на
професионалну оријентацију. Ученици ће се информисати о
актуелним информацијама из ПО (услови уписа, како упознати
занимања, распоред посета СШ...)
1.Истраживање проф.
интересовања
2.Анализа уписа у СШ

VIII

X

VIII

VI

Психолог
Струч. слу
НВ
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7.2. ПЛАН РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА
Руководилац је Драгна Јовановић. А чланови су: Већа учитеља, уметности, физичког
васпитања, српског језика, биологије, хемије, социјални радник и библиотекар.
У програму рада Дечијег савеза обезбедиће се поштовање следећих принципа:
 сви облици активности су у складу са општим васпитним циљевима и задацима
школе и повезани са осталим облицима и садржајима образовно-васпитног
рада у школи;
 садржаји, облици и начини организовања и рада су прилагођени узрасним и
развојним могућностима као и потребама ученика;
 укључивање ученика у поједине облике и опредељивање за садржаје и начин
рада је добровољан;
Рад Дечјег савеза усмерен је ка специфичним образовно-васпитним циљевима
комплементарним са активностима који се одвијају у школи. Сви ученици школе су чланови
Дечјег савеза.
Дечији савез школе организује активности за децу и активност деце (стваралачке,
игровне, техничке, рекреативне, хуманитарне...) у сарадњи са другим ученичким
организацијама и тимовима у школи, организацијом Пријатељи деце Вождовц, СП центром
ШУмице и др.
САДРЖАЈ РАДА
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 Дечијих савеза.
1. Правци даљег развоја удружења
- Операционализација програма Дечијег савеза у
школи и општини за школску 2017/2018. годину
/ његови основни
циљеви и задаци, реализатори програма/
2. Програмирање Дечије недеље
1.ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
- Активности у дечијим установама, школама,
општини и граду Београду.
- Приступање ученика првих разреда Дечијем
савезу
1.Програм примене Конвенције о правима детета –
пројекат Буквар Дечијих права
2.Свечани програми поводом Светског дана Детета
5. октобра
3.Пријем деце код Председника Скупштине
општине Вождовац
4. Проглашавање добитника награде Дечије
критике Доситеј за најбољу књигу објављену у
2017. години намењену деци и уручење дипломе и
Плакете Доситејево перо 7. октобра
5. остваривање програма у дечијим групам
6. Сусрет Радост Европе

Време
реализације

Извршилац

август

Секретар ПД

септембар

Секретар ПД

Секретар ПД,
веће учитеља,
веће
уметности
октобар
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2. Еколошки програми – За лепши и чистији
Београд
- уређње школских дворишта,засађивање цвећа
и дрвећа, сађење "Дрвета генерације"
- Програм "Заштитимо птице у Београду" припрема за квиз , израду цртежа и кућица за
птице.
3. Литерарни и ликовни конкурси
- Октобарски литерарно ликовни конкурс
посвећен Дану општине и израда најлепших
новогодишњих и божићних честитки
- "Мали Пјер" – конкурс за дечију карикатуру
4. Инструктивни рад са просветним радницима
и активистима организације
- ДЕМУС – Дечије 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.Дечије музичке свечаности ДЕМУС
- Соло певачи и мали вокални састави –
школска такмичења
- "Најраспеваније одељење" (3. и 4. разреди)
разредна и школска такмичења
2."Песниче народа мог" – школска такмичења
рецитатора
3."Мали Пјер" – изложба радова са конкурса
за дечију карикатуру
4.Креативне радионице – припреме за Змајаду
у сарадњи са Ваздухопловним савезом Србије
1.Дечије музичке свечаности ДЕМУС
- Општинско такмичење "Најраспеваније
одељење"
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
4. Обележавање Дана општине Вождовац
1.Прослава Светог Саве – школске славе у
школамa, библиотеци, општини и граду
1.ДЕМУС – "Најраспеваније одељење" –
градско такмичење

Веће
наставника
биологије и
хемије
Веће
уметности и
српског језика

новембар

Веће учитеља
Веће
уметности
Веће српског
језика

децембар

Веће учитеља
Наставник
музичке
културе
Веће
уметности и
српског језика
библиотекар

јануар

Секретар ПД
Чланови ПД
Наставници
Веће
уметности и

фебруар
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2."Песниче народа мог" – општинско
такмичење рецитатора
3.Весели зимски распуст
- Програми у слободном времену деце у
институцијама за децу
4.Радионице за време зимског распуста.
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 малихинструменталних
састава и оркестара
3.Мајска песничка сусретања - припреме у
Школама
4.Припрема змајева за Змајаду.
5.Поздрав пролећу
-Литерарно-ликовни конкурс
-Еколошкли 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
1.Градска изложба карикатура "Мали Пјер
2.Априлијада – фестивал смеха, маски,
игроказа, поезије, хумора
3.Међународни дан дечије књиге
4.ДЕМУС - дечије музичке свечаности
- Градско такмичење хорова ученика млађих и
старијих разреда
- Мали инструментални састави и оркестри градско такмичење
"Златна сирена" градско такмичење соло
певача, малих вокалних састава и група певача
5.Позоришне игре деце Београда
6.7. АПРИЛ - светски Дан здравља
7.Превентивни програми у
спречавану
алкохолизма и наркоманије, пушeњa и SIDE
међу децом
8.Свечани прогхрами и изложбе осликаних
ускршњих јаја поводом Васкршњих празникаa
1.Ђачка песничка сусретања- сусрети у
школама и на општини

српског језика

март

Веће српског
језика
Чланови ПД
Веће
уметности

април
Веће српског
језика Веће
учитеља
Библиотекар
Веће
Уметности
Веће
уметности и
српског језика
Веће учитеља
Чланови ПД
Наставници
биологије
Вероучитељ
Веће учитеља
Веће
уметности

мај

Веће српског
језика Веће
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2.9. мај – Дан Европе и Дан победе над
фшизмом
3. ДЕМУС
- Концерт победника музичких свечаности деце
Београда
3. ЗМАЈАДА 2018. последња субота месеца маја
4.Дан изазова - спортско рекреативне активноасоти
у школамаи на отвореним просторима
6. Програмирање рада организацијаДечијег савеза
за наредну школску годину
1.Дан Николе Тесле – 2. Јуни
- Програми у школама, општини и граду
2.Републичко такмичење хорова основнихшкола
3.Завршница активности "Заштитимо птицеу
граду" – 5. Јуни
4. Школски вашари – дружење деце и родитеља
у школама – журке за кућне љубимце
5.Међународни дан ветра - 15. јун
1.Организовање Дечијих стваралачких камповаи
спортско-рекреативних активности деце
2.Радионице за време летњег распуста.
1.Акције солидарности
2.Активностиизобластисоцијално-здравствене
заштите
3.Уређивачко-издавачко-пропаганднаделатност

учитеља
Чланови ПД
Веће
Уметности
Чланови ПД

јун

Наставници
физике и
техничког
Веће
уметности
Чланови ПД
Наставници
биологије
Чланови ПД
Веће учитеља

јули и август

Чланови ПД

током целе

Чланови ПД

Руководилац Организације Пријатељи деце: Драгана Јовановић
Чланови Пријатеља деце су:секретар и чланови Пријатеља деце,Стручна већа; учитеља,
наставника уметности, наставника физичког вас., биологије и хемије, српског језика,
библиотекар Александра Милосављевић.
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7.3. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ДРУГИХ ДЕЧЈИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
7.3.1 ПРОГРАМ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
СЕПТЕМБАР
 Присуствовање састанку са представницима Црвеног крста општине Вождовац
 Укључивање ученика у Подмладак Црвеног крста, прикупљање чланарине за
текућу школску годину
 Подела пропагандног материјала поводом акције „Безбедност деце у саобраћају
 Реализација програма „Борба против трговине људима― (информ., радионице
за седми и осми разред)
 Обележавање Светског дана прве помоћи - 13. септембар – одржавање показних
вежби ипромоција програма
 Анкетирање ученика – акција добровољног давања крви
 Реализација пилот пројекта «Смањење ризика и последица од елементарних
непогода и других опасности у локалној заједници»
 Програм „Промоција хуманих вредности“
ОКТОБАР
 Реализација здравственог предавања о наркоманији и СИДИ
 Прикупљање чланарине ЦК
 Обележавање месеца солидарности – обука из реалистичког приказа повреда и
обољења
 Активности у дечијој недељи
 Акција добровољног давања крви
 Реализација програма „Борба против трговине људима“
 Програм „Промоција хуманих вредности“
НОВЕМБАР
 Здравствено предавање о наркоманији и СИДИ
 Упознавање ученика са програмом обуке из прве помоћи
 Здравствена предавања-старији разреди: „Болести зависности“
 Припреме за реализацију акције „Један пакетић много љубави“
 Обука из РПП – а
 Реализација програма „Борба против трговине људима“
ДЕЦЕМБАР








Реализација акције „Један пакетић –много љубави“ прикупљање и израда
пакетића за болесну, хендикепирану и социјално угрожену децу,
организовањеподелe прикупљеног и приредбе
Обележавање 1.12.-Светског дана против Сиде
Обука из прве помоћи
Присуствовање састанку представника Црвеног крста општине Вождовац
Извештај о раду у првом полугодишту
Акција добровољног давања крви
Реализација програма „Борба против трговине људима“

ЈАНУАР-ФЕБРУАР





Обука из прве помоћи
Расписивање ликовно-литерарног конкурса "Крв живот значи"
Учествовање у хуманитарним акцијама друштвених здравствених организација
Реализација програма „Борба против трговине људима“
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Програм „Промоција хуманих вредности“

МАРТ










Припреме за реализацију квиза „Шта знаш о Црвеном крсту“
Завршетак обуке из РППО-а
Сарадња са Ученичким парламентом школе
Организовање хуманитарних активности
Обука из прве помоћи
Конкурс „Крв живот значи“
Реализација програма „Борба против трговине људима“
Програм „Промоција хуманих вредности“
Почетак обуке за „петлиће― из прве помоћи (четврти тазред)

АПРИЛ
 Припреме за квиз „ Шта знаш о Црвеном крсту“и општинско такмичење
 Затварање конкурса „Крв живот значи“
 Обука из прве помоћи
 Састанак са представницима ученичког парламента школе и упознавање са
најзначајнијим активностима и планом хуманитарног рада организације ЦК
 7. април-Светски Дан здравља-предавања о актуелним темама
 Реализација програма „Борба против трговине људима“
 Програм „Промоција хуманих вредности“
МАЈ









Општинско такмичење и припрема екипа за градско такмичење из прве помоћи
Реализација такмичења из Прве помоћи
Учествовање на градском квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“
Обележавање―Недеље Црвеног крста и ―Дана давалаштва крви
Акција ―За срећније детињство - 24.мај
Обележавање 11. маја – националног Дана добровољних давалаца крви
Акција Ученичког парламента и Подмлатка ЦК
Реализација програма „Борба против трговине људима“

ЈУН







Организовње акције ―Друг-другу
Извештај о раду, дружење, сумурање резултата
Обележавање Дана животне средине - са еколошком секцијом
Укључивање заинтересованих ученика који су прошли обуку из прве помоћи Клуб
младих Црвеног крста Вождовца
Обележавање 14. јуна – Светског дана добровољног давалацаштва крви
Припреме за летовање деце из социјално угрожених породица

7.4. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
Здравственој и социјалној заштити ученика посвећује се значајна пажња у току целе
школске године. Здравствена заштита ученика обезбеђена је у сарадњи са Домом здравља
―Шумице, путем редовних систематских прегледа, као и путем превентивног деловања и
предавања. Резултати са систематских прегледа разматрају се редовно на Наставничком
већу и Савету родитеља и по потреби предузимају се одговарајуће мере. За децу са
говорним поремећајима организује се логопедски преглед и преглед у школи, са логопедом
из ДЗ ―Шумице. Социјални статус деце и рад на социјалној заштити ученика прати
социјални радник.
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сарадњи са Институтом за превенцију болести зависности ученицима се пружа
могућност проналажења детаљних информација о проблему здравља младих који
оптерећује савремени свет. Адекватним информисањем ученика смањује се ризик и
избегава искушење да ученици пробају цигарете, алкохол, дрогу или неки други
облик зависности.
Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи
вршњака, школи, здравственим установама и преко средстава масовних комуникација. Не
умањујући значај породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом
плану и у оквиру редовне наставе.
Школе, здравствене установе, средства масовних комуникација би деци и младима
требало да изложе програме, чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном
евалуацијом.
Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци здравствених
установа показују забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак степен
спремности на одговорно понашање, упркос поседовању добрих знања из ове области. То
значи да су ученици, углавном, добро информисани о проблемима здравља, али да
недовољно примењују превентивне активности у циљу његовог очувања. Зато је неопходно
да здравствено васпитање буде инкорпорирано у сваку пору живота и рада у школи, а када
се ради о његовом информативном аспекту, да се он реализује што чешће применом
активних метода и путем групног рада, а не само фронталним монолозима предавача.
Основне поставке за здравствени рад са младима су:
 Упознавање са здравственим потребама ове популације. Ради се на препознавању
фактора ризика који су у директној вези са понашањем и формирањем личности
Интервенције у правцу унапређивања здравља младих. Неопходно је континуирано
радити са децом имладима кроз специфичне програме здравственог васпитања и
путем других мера здравствене заштите.
 Јачање улоге младих у спровођењу концепта ''здравље за све''. Потребно је што више
у реализацији овог концепта мобилисати младе, популацију са великом енергијом,
креативношћу и утицајем на очување сопственог и здравља својих вршњака.
Градски завод за заштиту здравља у Београду је изнео податак да су водеће групе
болести школске деце и омладине биле:
 Болести респираторног система /астма/
 Повреде, тровања, последице деловања спољних фактора
 Обољења коже и поткожних ткива, алергије
 Болести система за варење
 Заразне и паразитне болести
Иако су ове болести типичне за децу и младе у већини европских земаља, млади у
Београду изложени супојачано утицају бројних фактора ризика:
а) Неправилној исхрани
б) Недовољној физичкој активности
в) Повређивању
г) Навикама штетним по здравље(пушење, алкохол, дрога)
д) Ризику од болести које се преносе полним путем.
Подаци са систематских прегледа ученика показују повећање броја гојазне деце,
деце са деформитетима кичме и стопала.
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
 Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и
здравим стиловимаживљења, и развојем хуманих односа међу људима
 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који
штетно делују наздравље
 Интензивирање сарадње школе, породице и друштвене заједнице на развоју,
заштити и унапређивању здравља ученика
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НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. Путем целокупне организације живота и рада у школи
2. Кроз предавања и радионице на часовима одељењског старешине
3. Кроз редовну наставу и ваншколске активности
4. Путем стручних тема стручних сарадника, мини истраживања и школе за родитеље
(уз помоћ здравственог особља Дома здравља ''Вождовац'' и Црвеног крстаопштине
Вождовац)
ПРЕДЛОГ

Реализато
р

САДРЖАЈ
Разред
Ниво реализације
ОБЛАСТ БР.1. ЗДРАВА ИСХРАНА И БРИГА О ТЕЛУ
1.Правилна исхрана
I-IV
ЧОС, СВЕТ ОКО НАС,

Наставници

2.Правилна исхрана у
пубертету
3.Лична хигијена

Наставници
Црвени крст
Наставници

ПРИРОДА И
ДРУШТВО

4.Гојазност
5.Пубертет и менструација

V-VI

ЧОС, БИОЛОГИЈА

I-IV

СВЕТ ОКО НАС, ППД

V-VIII
IV-VI

6.Болести прљавих руку

I-IV

7.Нега уста и зуба
8.Лична одговорност за
бригу о телу

I-IV
V-VIII

ЧОС,БИОЛ.,ФИЗИЧКО
БИОЛОГИЈА, ЧОС,
ППД
СВЕТ ОКО НАС, ППД,
ЧОС
ЧОС
ЧОС, БИОЛОГИЈА

ОБЛАСТ БР. 2. БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ, ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
1.Основна правила о
I-V
СВЕТ ОКО НАС,
безбедности у кући, школи,
ПД,ТО
заједници
2.Прва помоћ
3.Безбедност у саобраћају

VI-VIII

БИОЛОГИЈА

I-IV

СВЕТ ОКО НАС,
ППД,ТО

ОБЛАСТ БР. 3. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ
1.Значај игре у детињству
I-IV
2.Коришћење слободног
времена

ЧОС

Наставници
Наставници
Наставници
Наставници
Наставници

Наставници

Наставници, Ц
К
Наставници,
МУП
Наставници

ЧОС

V-VIII

3.Избор спортова, клубова,
I-VIII
рекреације
ОБЛАСТ БР. 4. ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ

ФИЗИЧКО, СА
ЧОС, ФИЗИЧКО

Наставници
Наставници

1.Спречавање заразних
болести
2.Превенција „Без цигарете―

II-IV

ЧОС

Наставници,
ДЗ

IV-VI

ЧОС

Наставници

3.Превенција алкохолизма

V-VII

ЧОС

Наставници,
МУП

4.Превенција наркоманије

VI-VIII

ЧОС

Наставници,
МУП
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5.Превенција СИДЕ
6.Полне болести

ЧОС

VII-VIII

ЧОС, БИОЛОГИЈА

VIII

Наставници,
МУП,
Црвени крст
Наставници

ОБЛАСТ БР. 5. МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА
1.Изражавање осећања
2.Конструктивно решавање
сукоба
3.Развијање самопоштовања
4.Начини превазилажења
психолошких проблема

I-V

ЧОС

V-VIII

ЧОС

V-VIII
V-VIII

ЧОС
ЧОС

5.Страх, трема
I-VIII
ЧОС
ОБЛАСТ БР. 6. ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА
1.Подела послова у кући
III-IV
ЧОС, ППД
2.Равноправност полова
V-VIII
ЧОС
3.Лепо понашање
I-IV
ЧОС
4.Пријатељство
I-IV
ЧОС
ОБЛАСТ БР. 7. ЕКОЛОГИЈА
1.Хигијена становања

I-IV

2.Заштита човекове околине

III-IV

3.Школа и њено окружење
VII-VIII
као део екосистема
ОБЛАСТ БР. 8. ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА
1. Упознавање са начинима и
I-IV
подручјима рада
здравствених радника
2. Занимања медицинске
V-VII

Психолог
Психолог
Психолог,
педагог
Наставници
Наставници
Наставници
Наставници

ЧОС, СВЕТ ОКО НАС,
ПД
ПД
ЧОС, БИОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА

Наставници

ЧОС

Наставници

ЧОС

Наставници,
патронаж.
сестра,
стоматолог
Наставници,
медицинска
сестра,
стоматолог

струке
3. Како и коме могу помоћи

Наставници,
психолог
Наставници,
психолог

VII-VIII

здрав. радници

ЧОС

Наставници
Наставници

НАПОМЕНА: Програмски садржаји се реализују углавном на часовима одељењског
старешине,редовне наставе. Реализују их наставници , у припремању часа помажу
психолог, педагог и социјални радник, а повремено и гости предавачи Дом здравља, МУП,
Црвени крст.
7.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ:
 сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика
(дописи, лично);
 пружање помоћи ученицима с проблемима у понашању;
 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који
долазе из дефицијентних породица;
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 упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћ за децу која живе у
тешким условима – упућивање у остваривање социјално-заштитних мера;
 утврђивање социо-економског статуса родитеља;
 упућивање родитеља на начине остварења права;
 упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза;
 обилазак и кућна посета породице у циљу ефикаснијег пружања помоћи и побољшања
сарадње између школе, породице и социјалне установе;
Намера нам је пружање помоћи ученицима и родитељима у остваривању плана
социјалне заштите, као и пружање помоћи ученицима с проблемима у понашању и
породицама где се појави сумња да постоји злостављање, алкохолизам, итд., а све у сарадњи
са Центром за социјални рад.
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

стручни сарадници
директор школе
радници Центра за социјални рад
ученици
родитељи
учитељи/наставници
Носиоци активности су стручни сарадници школе који идентификују социјални
проблем, те информишу путем дописа или лично раднике Центра за социјални рад.
-

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
Начин реализације активности се одвија у школи где стручни сарадници у сарадњи
са учитељима/наставницима детектују социјални проблем независно од тога да ли је
повезан с понашањем ученика и/или члановима његове породице. Стручни сарадници тада
путем дописа обавештавају Центар за социјалну рад, који даље ради по свом протоколу.
Када утврде потребне чињенице реализују одређене социјалне и законске мере, те пружају
социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама. У циљу ефикасније сарадње школе
и Центра за социјалну рад, стручни сарадник, ступа и лично у контакт са Центром за
социјални рад.
ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ

Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у
школи одвија свакодневно. Стручни сарадници проблем покушавају, прво, решити у
сарадњи са родитељима (позивима у школу и разговорима), а уколико нема разултата, по
потреби током школске године, шаљу дописе Центру за социјални рад те тиме укључују
Центар за социјални рад у решавање одређеног проблема. Кућне посете се планирају по
потреби.Школа ће се трудити да пружа помоћ социјално угроженим ученицима. Пратиће
њихове промене у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних чиниоца
из социјалне околине ученика (зависно од проблематике). Врло је важна повратна
информација Центра за социјални рад школској установи.
7.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Основни циљ овог програма је подстицање и развој естетског, еколошког и
хигијенског опажања, разумевања и поступања у свим животним ситуацијама, а посебно у
школској средини и реализоваће се кроз све сегменте образовно-васпитног рада.
У школи функционишу ђачке организације које се баве питањима екологије као
што су Покрет горана, такође и цвећарска секција, као и изборни предмет Чувари природе
који је најзаступљенији изборни предмет. Еколошки саджаји су у великој мери заступљени
и у настави у природи.
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7.7. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Основни задатак школе је да омогући сваком ученику школе да у што је могуће
већем обиму партиципира у такмичењима која ће се организовати. Ова претпоставка
налаже да се тежиште система постави у ниво организације и одржавања што је могуће
већег броја такмичења у оквиру саме школе.
Календар такмичења на нивоу школе одређује директор школе на предлог
наставника школе.
Носиоци активности за спортске активности за ученике старијих разреда на нивоу
школе су наставници физичког васпитања, који ће у оквиру својих законом прописаних
обавеза и усвојених норматива радити са ученицима.
Календар такмичења за школски ниво ће се организовати у складу са градским
календаром и пропозицијама.
7.8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња породице и школе веома је важан сегмент од кога зависи ниво успешности
остваривања целокупног образовно-васпитног процеса. Могућност и облици рада су
вишеструки и подразумевају подруштвљавање у односима школа - породица.
Ова сарадња реализоваће се кроз следеће облике и форме:
 Индивидуални разговори
Преко личних контаката са родитељима, наставник ће се непосредно упознати
са условима живота породице, економским и стамбеним приликама,
хигијенским условима, културним навикама, односима у породици, односима
родитеља према деци, здравственом стању, психофизичком развоју детета
итд.Да би се лакше сагледали проблеми, да би се нашла што адекватнија
решења, потребно је да се наставник за сваки такав лични контакт са
родитељима припреми.Изузетно је важно да наставник својим наступом створи
пријатну климу за разговор уз пуно поштовања личности како родитеља тако и
ученика, јер ће се тада створити услови узајамног поверења. Овакви разговори
одржаваће се најмање једанпут у 7 дана.
Распоред индивидуалних разговора утврдиће се за целу школску годину и биће
истакнут у холу школе и доступан свим родитељима.
 Родитељски састанци
Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и
договора о конкретним питањима и проблемима. Као најпогоднији облици
одржаваће се следећи облици родитељских састанака:
а) Одељењски састанци родитеља
На овим родитељским састанцима у центру пажње биће проблеми одељења. То
су најчешћа питања везана за организацију наставе, дисциплину ученика,
похађању школе, домаћи задаци, организацију слободног времена, помоћ
слабијим и талентованим ученицима, посете РО, екскурзије, избори за будући
позив итд.Овакве састанке са одређеним садржајем организује одељењски
старешина уз помоћ Одељењског савеза родитеља и психолошко-педагошке
службе.
б)Општи родитељски састанци
Ова форма ће се примењивати када се третирају питања која се односе на
планирање рада школе, организацију и извођење наставе, предузимање већих
значајних акција, рад ђачке кухиње, новина у образовању, припреме за полазак
у први разред, информисање родитеља о упису у средње школе итд. У
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припремању ових састанака, поред представника школе учествоваће чланови
Савета родитеља.
в) Састанак група родитеља
Ова форма сарадње родитеља и школе примењиваће се онда када се за то укаже
потреба. Састанак групе родитеља одржаће се са родитељима чија деца слабо
уче, са родитељима чија деца су носиоци недисциплине и лошег понашања.
Исто тако, ови састанци одржаваће се ако буде потребно са родитељима деце
предвиђене за специјалан образовно-васпитни рад, са родитељима изузетно
надарене деце као и са родитељима који имају озбиљне социјалне проблеме.
Унапређивање рада са родитељима ће се реализовати кроз "Школу за родитеље"
која ће трајати током читаве школске године.
Табела 43 – Предавања у оквиру „Школе за родитеље“
НАЗИВ ТЕМЕ

РАЗРЕД

ВРЕМЕ

ИЗВРШИЛАЦ

1. „Деца са тешкоћама“

Савет р.

X

Психолог школе

2.“Адаптација деце првог разреда на школску
средину“

I

XI

Психолог, педагог

3.“Формирање радних навика код ученика“

III

I

Педагог школе

4. „Пубертет“

VI-VIII

II

Психолог школе

5.”Припрема ученика за упис у средњу школу”

VIII

II,V

директор, помоћник
директора, педагог,
психолог

Уколико се укаже прилика организоваће се и друга предавања за родитеље током
школске године.
7.9. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Школа ће узети активно учешће у обележевању значајних датума значајних за
Градску општину Вождовац. Учествоваће у активностима канцеларије младих за
Вождовац.
7.10. ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ
Друштвене промене кроз које је наша земља прошла током предходних година
нужно су се одразиле на рад школе започет је дугорочан процес реформи у образовању
и те промене обухватају и васпитни рад у школи. Реформски оквир обухвата:
 Децентрализацију образовног система,
 Подизање квалитета образовања за све,
 Демократизацију образовног система и стварање услова за укључивање
интересних група у процес обучавања,
 Увођење програма образовања за грађанско друштво и образовање за
демократију,
 Координацију образовног и привредног сектора тако да образовање излази у
сусрет савременим друштвеним потребама.
Овакав оквир редефинише и васпитну улогу школе као најорганизованијег облика
друштвеног утицаја на младе у току њихове социјализације. У том смислу приоритетни
задаци су: смањивање оптерећености ученика наставним градивом, јачање васпитне
функције школе и деидеологизација и демократизација образовно-васпитног процеса и
повезивање и ослањање на локалну заједницу.
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Под васпитном функцијом школе подразумевамо настојање да се код младе
личности изграде одређени ставови, убеђења, својства и способности као и начини
понашања, који се сматрају друштвено и људски вредни и позитивни. На тој основи врши
се изградња система вредности кога би човек требао у свом животу да се придржава.
Васпитна функција треба да се заснива на универзалним цивилизацијским
вредностима, на културно-историјским достигнућима и традицији наших народа и
савременим достигнућима педагогије и психологије.
Васпитни рад се остварује у јединству образовних и васпитних задатака основне
школе. Због тога их је немогуће строго подвајати ни теоријски, а посебно у процесу њиховог
остваривања. Васпитни и образовни задаци су међусобно условљени и зависни. Реализују
се целином организације и у оквиру свих облика и садржаја рада у основној школи.
Поред редовне наставе као најдоминантнијег облика педагошког рада, значајну
улогу у остваривању васпитне функције школе имају разноврсни програми ваннаставних
и осталих активности у школи. Да се подсетимо то су додатна и допунска настава, слободне
активности тј. секције, час одељењског старешине, ученичке организације, посебни
програми. Општи (заједнички) циљ свих ових активности је да сваком ученику омогући
откривање, задовољавање и развој посебних интересовања, склоности и способности за
поједине области живота, рада и стваралаштва.
и Поред тога, ове активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних циљева
и задатака:
 стварају услове за здраву разоноду и испуњавају део слободног времена корисним
садржајима;
 буде и задовољавају интелектуалну радозналост;
 подстичу стваралаштво и креативност;
 развијају еколошку свест;доприносе сарадњи и дружењу вршњака;
 остварују могућност бољег упознавања ученика и наставника;
 негују критику и самокритику;
 негују толеранцију, искреност, другарство, самосталност;
 формирају навике културног понашања;
 развијају правилан однос према друштвеној имовини;
 доприносе борби против негативних појава (наркоманија, секте, пушење, алкохол);
Због свих ових васпитних задатака ове године ће се посебна пажња посветити раду
ученика у ваннаставним и осталим активностима у школи које треба битно да се разликују
од редовне наставе иако су у међусобној вези. Остваривање васпитних задатака кроз
наставу оствариваће се кроз изборне предмете: веронауку и грађанско васпитање, као и
друге понуђене изборне предмете у млађим разредима.

7.11. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ
Овај програм обухвата све сегменте образовно-васпитног рада у школи. Он се одвија
на три нивоа:
ПРВИ НИВО – Целокупна организација живота и рада у школи са посебним
нагласком на културној и јавној делатности школе;
ДРУГИ НИВО – Настава и ваннаставне активности;
ТРЕЋИ НИВО – Стручне теме, мини истраживања, трибине и остали облици
стручног усавршавања;

7.11.1. Први ниво – организација живота и рада у школи са посебним
освртом на културну и јавну делатност школе
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Први ниво програма малолетничке деликвенције, у оквиру којег спада организација
живота и рада у школи са посебним нагласком на културну и јавну делатност школе, ће се
одвијати кроз следеће активности:
1) Приредбе – Свечани пријем првака у школу, пријем ученика у Дечји савез, прослава
ослобођењаБеограда, прослава Дана Светог Саве, прослава Дана школе, свечаност
за ученика осмог разреда;
2) Позоришне и биоскопске представе за сва одељења;
3) Излети и екскурзије ученика;
4) Спортска такмичења, турнири смотре – јесењи крос, београдски маратон, дан
изазова,
5) Међуодељењски и међушколски турнири поводом Нове године, Дана школе, учешће
на општинским и градским такмичењима спортских секција, систем спортских
такмичења итд.
6) Одељењска игра „Тајанствени пријатељ“;
7) Настава у природи за ученике I од IV до разреда;
8) Хуманитарне акције Црвеног крста;
9) Учешће у ликовним и литерарним конкурсима, најраспеванија ОЗ, музичка
такмичења;
10) Такмичење рецитатора, ђачка песничка сусретања, конкурс за најлепше ускршње
јаје итд;
11) Сусрети са писцима за децу;
12) Реализација часова отворених за јавност и угледних часова;
13) Обележавање Светског дана здравља и екологије путем паноа и трибина;
14) Уређивање и одржавање школског дворишта;
15) Упознавање ученика осмог разреда са радом у средњим школама;
16) Игранке и маскенбали за ученике;
17) Сарадња са родитељима (Савет родитеља, родитељски састанци);
18) Прослава, игранки, учешће у реализацији делова образовно-васпитног процеса,
помоћ у уређењу школе, израда дидактичких средстава, Школа за родитеље, итд);
19) Рад са ученицима у реализацији школског листа „Медак Ђак“.

7.11.2. Други ниво – настава и ваннаставне активности
НАСТАВА је основни облик образовно-васпитног рада у школи и полазна основа за све
друге облике рада који школа опрганизује. Зато је неопходно да ученици у самој настави
открију задовољство, што подразумева примену савремених облика и метода рада,
усклађених са индивидуалним и узрасним карактеристикама ученика. Позитивна искуства
из ранијих година, у организацији отворених и угледних часова пружају нам могућност да
и ове на тај начин иновирамо свој рад и допринесемо позитивној, подстицајној педагошкој
клими у школи. У школи ће се као и до сад настојати да ученик буде афективни учесник
наставног процеса и да наставник поред наставничке и процењивачке реализује и
мотивациону улогу као и улогу регулатора односа у социјалним групама ученика. Тимски
приступ у креирању појединих часова такође је већ прихваћен од стране наставника и
стручних сарадника и он ће бити заступљен и ове године.
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – У циљу пружања могућности ученицима да се афирмишу
и развијају у областима за које су заинтересовани у школи ће радити велики број секција
које покривају различите области науке, уметности и спорта, а које ће ученици бирати по
сопственом нахођењу или уз сарадњу одељењског старешине и ПП службе.
ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД – У оквиру друштвено корисног рада ученици ће бити
ангажовани континуирано у склопу програмских садржаја одељењских заједница, Покрета
Горана, Ученичког парламента, Заједнице ученика и осталих слободних активности –
уређивање школског дворишта и просторија школе, хуманитарне сабирне и сакупљачке
акције, израда дидактичког материјала и наставних средстава, израда украсних предмета за
продајне изложбе у школи итд.
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – На часовима одељењског старешине у једном
броју одељења биће реализоване радионице које доприносе остваривању постављених
циљева и задатака моралног, радног, интелектуалног, физичког и естетског васпитања. У
осталим одељењима ови задаци ће се реализовати кроз друге форме рада. Кроз формирање
Ученичког парламента, а који ће чинити представници свих одељења седмих и осмих
разреда, ученици ће и својим личним ангажованом и идејама утицати на остварење
позитивне атмосфере у школи. Посебна пажња ће се посветити здравственом
васпитању.Ове школске 2017/2018. године у 4. и 6. Разреду реализоваће се програм Основи
безбедности деце у сарадњи са Министарством унутрашњих послова. На Чос-у обрађиваће
се теме:
 Безбедност деце у саобраћају,
 Полиција у служби грађана,
 Насиље као негативна појава,
 Певенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола,
 Безбедно коришћење интернета и друштврних мрежа,
 Превенција и заштита деце од трговине људима,
 Заштита од пожара,
 Заштита техничко-технолошких опасности и природних непогода
 Програм Основни безбедности деце реализоваће предавачи који су запослени
у Министарству унутрашњих послова.
УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – Имају заједничке циљеве:
 развијање здравих интересовања ученика;
 пружање могућности ученицима за провођење слободног времена у школи;
 оспособљавање ученика за самостално планирање и реализовање који доприносе
остваривању општег циља образовања и васпитања ученика;
 васпитање ученика за друштвене активности, демократско понашање, толерантност,
одговорност, солидарност, узајамност;
 подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва;
 радно васпитање са професионалним усмеравањем;
Свака ученичка организација има свој посебан програм рада којим се остварује низ
посебних задатака, а чији су садржаји у координацији тако да се већина акција и
манифестација у школи одвија уз учешће већег броја ученичких организација.
У школи ће ове године радити – Ућенички парламент, Подмладак Црвеног крстаи
Дечјисавез.
ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ – Ови посебни видови
образовно-васпитног рада имају веома значајну улогу у остваривању превенције насиља и
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злоупотребе психоактивних супстанци, јер се њима остварује низ веома значајних како
образовних тако и васпитних задатака школе. Школа ће се потрудити да пронађе средства
за реализацију ових облика рада за ученике из социјално-економски најугроженијих
породица.

7.11.3. Трећи ниво – стручне теме; мини истраживања и трибине
Неке стручне теме, мини истраживања и трибине биће посвећени управо превенцији
ових проблема, тј. бавиће се проблематиком васпитног рада. Оне су инкорпориране у
програме рада ЧОС-а, стручних органа школе, ученичких организација и секција,
предавање за родитеље: У њиховој реализацији биће ангажовани поред наставника и
стручних сарадника и стручњаци из институција шире друштвене средине.
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7.12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ
ПОНАШАЊА
СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА

Стратегија:

Опис стратегије

1. Информисање:

Циљ информисања ученика о појавама насилништва односи
се пре свега на :
Подизање нивоа знања и обавештености ученика о узроцима
и последицама насилног понашања
Информисање ученика о распрострањености и облицима
насилног понашања
Упознавање ученика са здравственим,психолошким и
социјалним последицама које са собом носи ризично
понашање.
Информисање ученика о мерама које су регулисане законом а
односе се на Правилник о понашању ученика, наставника и
осталих присутних у школи
Подразумева развијање социјалних вештина код наставника
и ученика, као и програме едукације родитеља,а односе се на
сузбијање насиља у школи
Представљају разноврсне рекреативне и културне
активности у циљу спречавања насилног понашања. Веома је
важна и сарадња са локалном заједницом.Узимање учешћа у
програмима превенције насилништва у циљу планирања и
правилног кориштења слободног времена.
Подразумева рад са децом , као и рад са родитељима у циљу
оснаживања породице и изградњи социјалних вештина
ученика Рад са децом се одвија кроз процену проблема, рану
едукацију (изградњу социјалних вештина), пружању савета и
помоћи.Рад са родитељима се састоји од пружања помоћи
породицама у кризи (саветовање, материјална помоћ),
сарадња са Центром за социјални рад Вождовац.
Укључивање локалне заједнице у рад школе кроз
организовање разноврсних активности које промовишу праве
вредности и развијају просоцијалне вештине ученика.

2. Едукација:
3. Изборне
активности:

4. Идентификација
проблема и
упућивање:

5. Ангажовање
локалне заједнице:

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Активности, које се реализују у нашој школи имају за циљ пре свега превентивно
деловање на разне видове преступничког понашања.
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Носилац
активности
реализације
Ученици млађих разреда 1-4 раз.- предавања
Патронажна
X
служба Дома
здравља
Хуманитарна акција: ―Помозимо нашим друговима Соц.радник
IV
који су социјално угрожени ―
одељ.
Часови одељењског старешине – током године –
старешине
Током
године информисање ученика о здравим стиловима живота
(хигијенско-здравствено васпитање ученика млађих
разреда; болести зависности;сида – ученици
старијих разреда);пројекат Црвеног крста «
Елементарне непогоде»
Током
Позитиван модел наставника као и свих лица која
Одељ.
године раде у школи у примени комуникацијских вештина. старешине
Током
Семинари о безбедности и превенцији насиља у
Развојни тим
године школи
Тим за
Предавања и анкете на тему: ―Шта знам о насиљу‖ ненасиље
Позоришне представе које говоре о ненасилном
у школи
понашању
Радионице и рад на ОЗ на теме ненасиља у
школи,толеранције и поштовања, полних разлика и Психолог
пропратних проблема
школе,педагог и
социјални
радник

1.

Време

X - XI

X II

Стручна предавања МУП-а о врстама
злоупотреба
дрога
Истраживање о видљивим аспектима
примене
Програма о ненасиљу у школи
Радионице о ненасилној комуникацији и о

МУПВождовац
Помоћник
директора,со
циј
ални радник

2.

Током

Активност

године
Током
године
Током
године

учионици добре воље
Радионице у ОЗ
Психолог
Праћење реализације Програма о ненасиљу у педагог и
школи
социјални
радник
Педагог
Директор
школе

Х

Стручно предавање: ―Каквог наставника желе
ученици― Наставничко веће и Савет родитеља

Психолог

129

Током
године
Подршка деци која трпе
по потреби насиље

Током
године
Рад са децом која врше
по потреби насиље

Оснаживање деце која су
Током
године
по потреби
Током
године
по потреби

Индивидуални разговори
са учеником и
родитељима
предузимање конкретних
мера специфичних за
сваки појединачни случај

Одељ. старешине,
Тим
за заштиту ученика,
стручна служба
директор школе,

Одељ. старешине,
Индивидуални разговори Тим
са учеником и
за заштиту ученика,
родитељима и
стручна служба
предузимање конкретних директор школе
мера специфичних за
сваки појединачни случај
Индивидуални или рад са Одељ. старешине,

посматрачи насиља за
конструктивно реаговање

групом ученика

стручна служба ,
социјални радник

Саветодавни рад са
родитељима

Кроз индивидуалне
Одељ. старешине,
разговоре са
стручна служба
родитељима, родитељске
састанке, предавања

КАКО РЕАГОВАТИ КАДА СЕНАСИЉЕ ДОГОДИ – КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ

КАДА СЕ НАСИЉЕ ДОГОДИ
КОРАК 1.ЈЕ ОТКРИВАЊЕ,сазнање о насиљу које се одвија:опажањем или добијањем
информације да је насиље у току, сумња да се насиље дешава.
Када је НИЗАК НИВО РИЗИКА насилног понашања тада решавање случаја преузима онај ко
је открионасиље–дежурни наставник, предметни наставник,
уколико
је
потребно
иодељенски старешинаевидентира, предузима додатне мере и прати понашање/ ударање
чврга, ругање, уништавње ствари .../
Када је УМЕРЕНИ НИВО РИЗИКА потребно је укључити сем оног ко уочи и одељенског
старешину,родитеље, стручну службу, помоћника директора, директора / шамарање, гажење,
уцењивање../
Када је ВИСОК НИВО РИЗИКА тада уз особе из претходног нивоа укључити и МУП,
Центар за
социјални рад, здравствене институције / туча, дављење, застрашивање, претње../
КОРАК 2. ПРЕКИДАЊЕ,ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА
По напред наведеним нивоима у ОБАВЕЗИ СМО да се ЗАУСТАВИ насиље:ситуације
физичког насиља ХИТНО зауставити и истовремено реаговати,збринути децу,
позватиродитеље, укључити у односу на нивое задуженекада је дете емоционално или
социјално занемарено пружити му разумевање,подршкукада је у питању породично насиље
или сумња обавестити стручну службу.
КОРАК 3. СМИРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ подразумева у првом моменту,најважније је да се
актери
након раздвајања УМИРЕ, да се обезбеди адекватан простор и време / канцеларије стручне
службе, илинеки други адекватан простор../,Одељенски старешина, предметни, дежурни
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наставник треба да потраже помоћ стручне службе илиТима. Објаснити да је циљ да се сукоб
РЕШИ и да обе стране испричају без прекидања, не вређања. ВАЖНО је да се разговор одвија
синхронизовано, да се о истој ситуацији разговор не обавља више пута од стране различитих
запослених
КОРАК 4.КОНСУЛТАЦИЈЕ ради процене ризика,водећи рашуна о нивоима. Водити рачуна
о ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА, заштита приватности, поготово када је сумња у питању
КОРАК 5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ЗАШТИТЕрад појачан на одељенским
заједницама,радионице,предавања за ученике и наставникеукључити родитеље,рад
ученичког парламента на тему уважавање, толеранција, прихватање других
УЛОГА И ОДГОВОРНОСТИ - КО ШТА РАДИ
УЧЕНИЦИ, ДЕЖУРНИ УЧЕНИЦИуочава случајеве насилног понашањапријављује
дежурном наставнику, школском полицајцу, обезбеђењу или одељењском старешини, траже
помоћ дежурног наставнка, одељенског старешине, помоћника директора, директора,
педагога, психолога, социјалног радника.
ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕуочава случајеве насилног понашања,пријављује
случај дежурном наставнику, одељенском старешиниза теже случајеве пријављују
помоћнику директора, директору, педагогу, психологу, социјалном раднику
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИКдежура у скалду са распоредом,уочава и пријављује случај,
покреће процес заштите деце / реагује одмах користећи једну од стратегија, обавештава
одељенског старешину или предметног наставника, евидентира случај у свесци дежурства
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНАуочава случајеве насилноиг понашања,учествује у процесу
заштите здравља, регује одмах,разговара са учесницима насиља,информише родитеље и
разговара са њима,прати ефекте прдузетих мера,евидентира случајева и води
документацију,обавештава и сарађује са стручном службом, помоћником директора,
директором
СТРУЧНА СЛУЖБА, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРуочава случајеве
насилног понашања,учествује у процесу заштите / умерен и висок ниво ризик, покреће
поступак заштите деце ОДМАХ,обавештава одељенског стрешину и сарађује,по потреби
разговара са родитељима,пружа помоћ и подршку ученицима, нсатавницима,разматра случај
/ ризик 2 и 3 и осмишљава мере заштите,обавља консултације са Тимом, предлаже мере ,
прати ефекте предузетих мера по потреби сарађује са другим установама, евидентира случај.

7.12.3 Евиденција и документација
Евиденцију о случајевима насиља воде наставници и одељењски старешина, а Тим
уколико се укључује у интервенисање. Тим за заштиту ученика од насиља, заједно са
одељењским старешинама и осталим наставницима периодично анализира учесталост,
појавне облике, последице насилних понашања и предузете мере како би се пратила
реализација Програма заштите ученика од насиља.
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7.12.4. Тим за заштиту ученика од насиља
Тим за заштиту ученика од насиља броји 14 чланова, али по потреби ће
укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2017/2018. годину је
Мато Ботић, наставник географије. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:
1. Виолета Вељковић, помоћник директра
2. Снежана Ристић, психолог
3. Светлана Дабетић, социјални радник
4. Дејан Марсенић, наставник физичког
5. Драгана Вукићевић, учитељ
6. Жана Вукићевић, учитељ
7. Милош Дакић, учитељ
8. Поповић Катарина, наставник математике
9. Бранислав Алексић, наставник физичког
10. Горан Милеуснић, школски полицајац
11. Ратко Ђукановић, домар
12. Представник Савета родитеља
13. Представник Ученичког парламента


7.12.5. Програм заштите деце/ученика од насиља
Табела 44 – Садржај рада на заштити деце од насиља у школској 2017/2018. години
Садржај
1. Планирање рада на заштити деце од насиља
 Формирање Тима за заштиту деце од насиља
 Планирање програмских садржаја за заштиту
деце од насиља
 Упознавање наставничког већа са садржајима
програма заштите деце од насиља
2. Праћење и вредновање рада на заштити деце од
насиља и вођење евиденције
 Израда извештаја о раду Тима за заштиту деце од
насиља;
 Праћење ефеката предузетих мера (у оквиру
интервентних активности)
 Израда и усвајање обрасца за евиденцију
случајева насиља
 Редовно вођење књиге дежурства у којој се
евидентирају сви догађаји везани за нарушавање
реда
 Извештавање Наставничког већа, Савета
родитеља, Школског одбора и Ђачког
парламента о предузетим активностима
3. Анализа ресурса установе и предлог обука како би
се постојећи ресурси оснажили
4. Превентивне активности
4.1 Стално стручно усавршавање
 Планирање обуке за чланове тима (релевантни
акредитовани семинари)
 Богаћење школске библиотеке књигама о
ненасилној комуникацији, популаризација
читања књига
4.2 Постављање релевантних васпитних циљева
 Спортска такмичења и фер-плеј турнири;
 Квизови: ''Колико познајем Београд'';
Страна на сајту школе посвећена

Време реализације

Реализатор

август
август

Директор, ПП служба
Чланови тима

септембар

Чланови тима

јун

Чланови тима

континуирано

Чланови тима

септембар

Чланови тима

континуирано
континуирано

Чланови тима и ОС
Сви наставници

полугодиште

Тим

септембар

Чланови тима

септембар
током године

током године
октобар, април

Чланови тима, директор,
ПП
служба
Стручно веће за језик и
комуникацију, библиотекар
Чланови СВ физичког
васпитања
Чланови СВ
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 Обележавање пригодних датума: Савиндан, Дан
 школе, Дечја недеља
 Учешће у наградним конкурсима – ликовним и
 литерарним
 Посете позоришним и биоскопским представама
 Посете музејима; Сајму књига; Фестивалу науке,
 Кидс Фесту, Дечијем сајму
 Изложбе ученичких радова у школи
 Радионице на тему ненасилне комуникације
''Сукоби и конструктивно решавање сукоба''
Предавања и радионице:
 ''Правилна исхрана''
 ''Психоактивне супстанце''
 ''Репродуктивно здравље – хигијена, однос међу
половима''
 млађих разреда
 Кутија поверења
 Хуманитарна акција
 Новогодишњи вашар
 Радионице у 7. разреду ''Сајбер насиље''-стручан
филм и дискусија
4.3 Разноврсна понуда слободних и ваннаставних
активности и укључивање ученика у њихов рад
4.4 Успостављање правила понашања:
 критички осврт на постојећа правила и, по
потреби, њихово редефинисање и обезбеђивање
 механизама за њихово поштовање
 оглашавање правила понашања (путем паноа и
 вебсајта)
 подршка наставницима у успостављању правила
понашања унутар одељења (стр. тема и зидне
 новине);
 успостављање правила понашања у свлачионици
4.5 Активно учешће деце – партиципација:
 учешће у радионицама
 посећивање позоришних и биоскопских
 представа
 учешће у конкурсима и ревијама стваралаштва
 спортски и културни сусрети
4.6 Реализација различитих програма у школи:
 израда индивидуалних образовно-васпитних
програма за децу са сметњама у развоју,
4.7 Сарадња са другим институцијама и локалном
заједницом:
 сарадња са ЦСР
 сарадња са Саветовалиштем за младе Дома
здравља

у складу са
датумима

Задужени наставници и
ученици

континуирано
према ГПР

Задужени наставници и
ученици
ОС и ученици

током године
према ГПР
током године

Наставници, ученици
Чланови СВ и ученици
ПП служба, ОС

током године

Педијатар (Саветовалиште
за младе)

током године

Психолог

током године
током године
април
децембар
март
ПП служба
октобар
током године

Стручна већа

септембар

Наставници ФВ, ОС

током године

Задужени наставници; ПП
служба

током године

Предметни наставници, ПП
Служба

IX,X,XII ПП
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 тематска предавања –
вршњачко насиље, електронско насиље...
 сарадња са МУП-ом – Одељење за малолетничку
делинквенцију – предавања за ученике, родитеље
 сарадња са Развојним саветовалиштем
 сарадња са Републичким центром за таленте
 сарадња са спортским друштвима
 сарадња са писцима
 сарадња са издавачким кућама
4.8 Физичке и друге мере превенције
 унапређивање дежурства запослених (добра
организација и доследност)
 унапређивање безбедности спортских терена
 унапређивање сарадње са физичко-техничким
обезбеђењем у школи
5. Интервентне активности
 Успостављање унутрашње заштитне мреже
(дефинисање улога и одговорности запослених и
деце)
 Кораци у интервенцији:
*откривање насиља
*прекидање насиља
*смиривање ситуације
*консултације унутар/изван установе ради
процене ризика и израде плана заштите
(предлагање мера заштите од даљег насиља,
ублажавање последица, рад са дететом које
испољава насилно понашање, рад са ''пасивним
посматрачима'')
*реализација договорених активности и мера
заштите
*праћење ефеката предузетих мера

за област предмета,
руководиоци ОВ,
библиотекари, лекари,
социјални радници

септембар
Директор

септембар

Чланови тима, директор

по потреби

Чланови тима, запослени у
установи, ученици

7.12.6. Програм превенције злоупотребе психоактивних супстанци
Злоупотреба дроге и алкохола, произилази из садејства чиниоца везаних за личност,
понашање и социјално окружење. Прва искуства са дрогама, алкохолом, најчешће се дешавају
у адолесценцији (период интензивног психосоцијалног сазревања), али предуслови злоупотребе
стварају се током ранијих фаза развоја. На личном, унутрашњем плану, код младих се у овом
периоду јавља: несигурност, незадовољство, импулсивност, преиспитивање система вредности
одраслих. У судару са друштвеном заједницом која је нестабилна и често дезорганизована, уз
кризу морала и слабљење породичног система, и у судару са школом из које ученици често
беже, настаје незадовољство, које постаје генератор напетости и импулсивних реакција
усмерених ка себи и другима. Тако се срећемо са адолесцентима који су несигурни, нестабилни,
незадовољни, депресивни.
Подаци упозоравају и захтевају хитне и континуиране акције целог друштва. Школа је у
том систему карика без које се не може. У оквиру школских акција најважније је јачање
психичког здравља, самопоштовања и одговорног односа према себи и другима. То значи учење
деце одупирању изазовима,кажу НЕ ризичним ситуацијама. Такође је неопходно децу и
наставнике обучити техникама конструктивног решавања сукоба и уопште умећу добре
комуникације. Зато програм здравственог васпитања треба да буде саставни део целокупног
васпитно-образовног рада у школи. Његови делови се тешко могу издвојити, сем оних који се
односе на проширивање информација о здрављу.

134

Превентивне активности у вези са злоупотребом психоактивних супстанци
инкорпориране су у све облике рада у школи (редовна настава, слободне активности,
посебно програмиране активности и манифестације).
У посебном виду овај програм ће се остваривати кроз сарадњу са
Саветовалиштем за младе у Дому здравља Шумице, МУП, кроз часове одељењске
заједнице које ће обрађивати све злоупотребе, замке и последице психоактивних
супстанци.Основни циљ је развијање здравих стилова живота, позитивних навика и
понашања, оснаживање деце да се одупру искушењу и донесу исправне одлуке.
7.13. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Према Закону о основама система образовања и васпитања у последња два разреда
основне школе може да се организује Ученички парламент ради:
 давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада,
школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на
спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у
школи и ван ње;
 разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника;
 обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање;
 активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
 предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
 Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира
сваке школске године и има председника. Ученички парламенти школа могу да
се удруже у заједницу ученичких парламената.
Време
реализације
током
године
током
године
током
године

IX

X -XI

САДРЖАЈ РАДА

Реализатори

наставници и
ученици
Сарадња са тимом за безбедност у школи (трибине, израда паноа,
наставници и
позоришне представе, приредбе...)
ученици
Упознавање са укључивањем ученика у школски живот кроз толеранцију и наставници и
ненасиље
ученици
-Доношење и усвајање програма рада
Руководилац
-избор чланова - по 2 ученика VII и VIII раз.
Парламента
- избор чланова који учествују у раду Школског одбора
- Информисање Ученичког парламента о инклузивном образовању, о
програму ненасиља у школи
Тим за ИОП
Укључивање ученика у праћење реализације школских активности

-Предлози за побољшање школског живота ученика
-помоћ ученицима који имају потешкоћа у учењу- на нивоу одељењске
Сви чланови
заједнице, мере, предлози, договори
Одељењске стареш.
- припрема, предлози и активности уређења учионица и холова / панои,
ученици и
слике, поруке../
наставниици
- ШРП – подршка ученицима за смањење изостанака и бољу комуникацију
-организација изложби зидних паноа у холу школе- професионална
оријентација
- активности у оквиру дечје недеље
-предавање-Аутизам
Пријатељи деце
- Дебата- односи ученика са наставницима и стручним сарадницима
Психолог
- Програм промоције хуманих вредности
Чланови, стручна
служба
Црвени крст
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Време
реализације

I- II

III-IV

САДРЖАЈ РАДА

-Учешће у прослави Светог Саве, хуманитарне акције
-Ученичке идеје за активности које промовишу ненасиље и
толеранцију, безбедности
- Давање мишљења Савету родитеља, директору школе за
правила понашања и спортски живот у школи
- припрема, предлози и активности уређења учионица и
холова / панои, слике, поруке../, правила понашања у школи
-организација изложби зидних паноа у холу школепрофесионална оријентација
- предлози за садржај и уређење Школског листа
- Хуманитарна акција: „Помози свом другу“

V-VI

- Договор о прослави Дана школе
-давање предлога критеријума за избор ученика и спортисте
генерације
-давање мишљења о предлогу избора уџбеника
- Дебата – Положај деце у савременом друштву
(дечија права,злоупотреба дечијих права,примери бриге о
интересима деце...)
- Посета сајму образовања
-Предавање – О чему треба водити рачуна приликом избора
занимања?
- Предавање за Наставничко веће – Толеранција, шта то би?
-Извештај о раду У. Парламента Савету родитеља и
Школском одбору
- Предлог садржаја рада уч. парламента за идућу годину

Реализатори

Сви чланови

Сви чланови
сарадња са тимом
за безбедност
Сви чланови
Сарадња са
организацијом
Црвени крст и
социјалним
радником
Сви чланови
Сви чланови и
стручна служба
Педагог
Педагог
Чланови
Парламента
Сви чланови

Руководиц Ученичког парламента: Дејан Ристић
Чланови: Горица Ћуковић, Славица Шушњаревић, Весна Јовановић и Гордана Пупић
Председник: Невена Маринковић 8/2
Заменик: Миа Шћепановић 7/1
Чланови Школског одбора: Наталија Јовановић 7/1 и Игор Вељковић 8/1
Чланови тима за Самовредновње: Мила Вулићевић 8/4
Члан стручног актива за развојно планирање: Марија Сојадиновић 7/3
Ученички парламент ће се бавити и другим активностима током школске године.
Овај план представља само оквир рада који ће се даље развијати.
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VIII САМОВРЕДНОВАЊЕ
Процена квалитета реализације васпитно - образовних задатака је успостављање
коресподенције између очекиваних (прогнозираних) резултата и чињеничног стања
оствареног у школи. У циљу објективног сагледавања квалитета рада на почетку године
формира се тим, одређују области ,време реализације, активности, носиоци активности.На
састанку тима и на Наставничком већу, као и на Школском одбору се путем извештаја даје
информација о резултатима рада.
Планиране области за самовредновање су:
 Школски програм и годишњи план рада школе
 Људски ресурси у функцији квалитета рада школе
Табела 45 – Задаци и показатељи самовредновања у школској 2017/2018. години
Време
септембар

октобар- новембар
децембар

фебруар
април

јун

током године

Активности
Формирање тима и планирање
Активности.Усвајање Протокола за
самовредновање: ОБЛАСТ: Школски
програм и годишњи план рада
Израда упитника за ученике и
родитеље
Примена упитника ученике и
родитеље и обрада и анализа
података
Израда упитника за
наставнике.Анализа циљева учења по
разредима према усвојеним
стандардима

Носиоци активности
Директор, стручна служба,

Спровођење упитника за наставнике,
обрада и анализа података.Анализа
годишњих и планова наставних
предмета по образовним стандардима

Тим за самовредновање

Анализа прикупљених података
извештај о раду тима и план за
наредну школску годину

Чланови тима

Радионице за ученике 3. 4. 7. и 8.
разреда
Радионице за родитеље циљне групе

Педагошки колегијум
Тим за самовредновање
Тим за самовредновање
Чланови Тима

Одељењ.
Старешине,стручни
сарадници,
чланови тима, Ученички
парламент

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за
циљ да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, процес
праћења има за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у позицију
критичког преиспитивања сопственог рада.
Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи нужна, пре свега
због могућности превазилажења пропуштеног и уочавања недостатака.Руководиоц Тима за
самовредновање за школску 2016/2017.годину је Светлана Дабетић, социјални радник.
Чланови тима су:
1. Слађана Николић, наставница физике
2. Тони Миливојевић, наставник ТИО
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дрејан Ристић, наставник хемије
Наташа Гавриловић, учитељица
Татјана Мирковић Миљевић, учитељица
Станислава Радоњић, учитељица
Представник Школског одбора
Представник Ученичког парламента
Представник Света родитеља
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IX. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
Стручни актив за школско развојно планирање
Школским развојним планом дефинисан је циљ и задатак континуираног рада на
увођењу савремених наставних средстава и помагала у наставни процес. Ова делатност се
у школи води као организован процес и до сада су опремљене рачунарска учионица,
медијатека и кабинети за све предмете, као и учионице за ниже разреде свим неопходним
техничким и технолошким средствима.
У предстојећој школској 2017/2018. години школа ће искористити сопствене
кадровске капацитете и организовати рад по овом плану у две области Настава и учење и
Подршка ученицима (брига о ученицима и њиховом личном и социјалном развоју) и то у
следећим правцима: подизање квалитета наставе, рад са даровитима, праћење коришћења
набављених модерних наставних средстава, подизање свести о значају очувања здравља и
упражњавању спортских активности, као и о значају очувања животне средине.
Руководилац стручног актива за школско развојно планирање у школској
2017/18.години је Лара Штамбук.
Чланови актива за школско развојно планирање су:
- Мира Марсенић, учитељ
- Љубица Митровић, учитељ
- Бојана Петрић, учитељ
- Иван Ђорђевић, наставник матеметике
- Ивана Илић Драгићевић, наставник немачког језика
- Данијела Видојевић, педагог
- Биљана Марковћ, наставник српског језика
- Небојша Радовановић, вероучитељ
- Представник Школског одбора
- Представник Ученичког парламента
Табела 30 – Садржај рада стручног актива за школско развојно планирање
Време
Активности
Носиоци активности
Директор, помоћник
директора, Актив за
- Формирање тима и планирање активности и подела
ШРП
задужења члановима тима
септембар
Тим за
-усклађивање активности са тимом за самовредновање
самовредновање

октобарновембар

децембар

март- април

- утврђивање правила и пропозиција за такмичење
одељењских заједница
- упознавање ученика са пропозицијама за такмичење
одељењских заједница у складу са Школским
програмом и годишњим планом рада школе
-унапређивање рада продуженог боравка
- израда правилника о награђивању одељењских
заједница
- утврђивање правила понашања ученика, наставника,
свих запослених у школи и родитеља као људских
ресурса у функцији квалитета рада школе
-развијање свести означају здравствене културе
/радионице, предавања за ученике и родитеље/
планирање, припрема и избор тестова за ученике
млађих разреда (српски језик и математика), 6. разред
(српски језик и математика), 7. разред (комбиновани
тест: физика, биологија, хемија, историја)

Одељ.старешине,Актив
за ШРП
Директор, помоћник
директора
Тим за
самовредновање
Одељењске старешине
и одељењске
заједнице, Директор,
помоћник директора
Актив за ШРП
Тим за
самовредновање
Директор, наставници,
стручна служба
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мај

јун

-реализација тестирања за горе поменуте ученике;
-анализа прикупљених података по обављеном
тестирању;
-анализа рада продуженог боравка

- награђивање и похваљивање ученика и одељењских
заједница који су постигли успех
-извештај о раду актива и план за наредну школску
годину

Одељењске старешине
и предметни
наставници,
локална самоуправа
Тим за ШРП, стручно
веће наставника
физичког васпитања,
одељењске старешине
и наставници
Одељењске старешине
и предметни
наставници,
локална заједница
(општина, донатори
заинтересованих
радних организација)
руководилац тима и
чланови актива за
ШРП

У школској 2017/18. години реализоваће се садржаји предвиђени програмом школског
развојног плана у оквиру две области:
ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
I Развојни циљ: ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Задаци:
 Набавка савремених наставних средстава и праћење коришћења истих
 Уједначавање критеријума оцењивања
Активности:
 Успостављање приоритета набавке савремених наставних средстава
 прикупити од стручних већа приоритете у набавци
 набавка неопходних средстава
 анализа постојећег стања
 праћење коришћења наставниох средстава
 коришћење савремених наставних метода у раду
 одабрати наставне садржаје и реализовати их
Тестирање ученика у млађим разредима и ученика 6. и 7. разреда
 планирање и избор тестова
 реализација школских тестирања
 анализа тестова
Време реализације: Током школске године
Носиоци активности: директор, пом. директора, чланови актива, наставници
II Развојни циљ: ОСНАЖИВАЊЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА – ЧОС
Задаци:
 такмичење одељењских заједница
 израда правилника о награђивању одељењских заједница
Активности:
 Осмишљавање могућих видова такмичења/квизови, гостовања, успостављање сарадње
са представницима Ученичког парламента, информисање ученика о пропозицијама и
наградама
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Време реализације: Током школске године
Носиоци активности: Директор, пом. директора, одељ. старешине, Ученички парламент,
Актив ШРП, тим за самовредновање
III Развојни циљ: ЈАЧАЊЕ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Задаци:
 Анализа специфичности рада у продуженом боравку
 Упознавање са типовима активности за децу у ПБ
 Организовање активног учешћа родитеља у живот боравка
Активности: Израда наставног плана и програма за активности у ПБ, реализација
планираних активности у продуженом боравку, сарадња са родитељима
Време реализације: Током школске године.
Носиоци активности: директор, пом. директора, наставници, родитељи
ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
I Развојни циљ:ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Задаци:
 Развијање свести о заштити животне средине и значају здравствене културе
 Превенција болести зависности
 Побољшање свести о значају здравља
Активности: обележавање значајних датума, организовање радионица и предавања,
укључивање родитеља у реализацију стручних предавања
Време реализације: Током школске године
Носиоци активности: директор, пом. директора, наставници, родитељи, Актив ШРП, Тим
за самовредновање
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X ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Сл.гласник РС, бр.13/2012 и 31/2012) стално стручно
усавршавање остварује се активностима:
1) у установи у оквиру својих развојних активности
ван установе:
Програми сталног стручног усавршавања;
Акредитовани програми високошколских установа;
Стручни скупови: конгрес, сабор, сусрети, дани, конференција, саветовање, симпозијум,
округли сто, трибина;
 Летње/зимске школе;
 Стручна/студијска путовања;
Прошле школске године наши наставници и стручни сарадници су прошли кроз
различите семинаре које је организовало Министарство просвете, такође су похађали
семинаре дате у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2016/2017. године.
2)




ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Време

Током
године

Програмски садржаји
Упознавање и мотивисање запослених на
присуство понуђеним акредитованим
семинарима
Стручно усаваршавање присуством на угледним
часовима, тематским данима, дискусијом и
размена искустава
Предавања и трибине за наставнике, ученике,
родитеље на теме насиље, дрога, секте,
безбедност, полне и преносиве болести..
Коришћење интернета у осавремењавању
процеса наставе
Сарадња са другим школама, активима на нивоу
општине и града

Носиоци
активности
Директор, помоћ.
директора,
педагог
Наставници, стручни
сарадници, пом. дирек.
директор
МУП, Црвени крст,
здравствене институције

Наставници
Директор, стручна већа,
стр.
сарад, помоћник дир

Тематске радионице у вези са начином
Психолог
разрешавања конфликата- учионица добре воље
Претплата и праћење стручне литературе
Директор, стручна већа,
Израда плана стручног усавршавања и
присуство стручним семинарима
Септембар

Планирање угледних часова, тематских дана
Израда месечних планова према образовним
стандардима, међупредметна корелација и

стр.сарад, помоћ. дир.
Чланови свих стручних
већа стручни сар. помоћ.
диер.директор
Чланови стручних већа
Чланови струч. већа
директор, стручна служба
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Усаглашавање критеријума оцењивања,
израда плана за инклузивно образовање
Октобар

Фебруар

Мај

Примена савремених наставних средстава у
реализацији угледних часова
Предавање за Наставничко веће и Савет
родитеља „ Каквог наставника желе ученици―децембар
Излагање – презентовање семинара на
састанцима стручних већа, Наставничког већа,
Педагошком колегијуму са дискусијом и
анализом
Сарадња стручне службе и наставника који
полажу лиценцу упућивање у начине
разрешавања психолошко- педагошких
ситуација

Чланови стручних већа,
директор, стручна
служба
Наставници, педагог,
директор
Психолог
Наставници, стручни
сарадници који су
похађалисеминаре
Стручна служба и
наставници

10.1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ
У оквиру стручног усавршавања унутар школе ове школске године биће програм
намењен свим наставницима и диференцирани програми стручног усавршавања за поједине
групе наставника.
У оквиру школског развојног планирања наставници на нивоу стручних већа имају
задужења за свакиод циљева. Овај облик стручног усавршавања одвија се кроз угледне
часове, приказе семинара, истраживања и анкете на нивоу стручних већа.Програм стручног
усавршавања обухвата области:
 усавршавање наставног процеса (планирање и програмирање, прилагођеност садржаја,
дидактичко-методичка оспособљеност)
 инклузивно образовање за ученике са посебним потребама
 усавршавање из области педагогије и психологије(комуникација, личност и ставови
ученика, професионална оријентација)
 усавршавање у области информационе технологије (компјутер-наставно средство,
интернет у настави),
 усавршавање евалуације у настави (мерни инструменти за самоевалуацију, задовољство
наставника, родитеља, ученика, угледни часови)
10.2. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Програм унапређивања настао је на основу праћења и анализа реализације постављених
задатака образовно-васпитног процеса. Полазећи од постојећег стања, јавља се потреба да се
оно мења стога је направљен овај програм са тенденцијом да овде дати садржаји постану део
свакодневног живота и рада. Основни циљ овог програма је: осавремењивање,
рационализација и оптимализација образовно-васпитног процеса путем:
 Примене актуелних психолошко-педагошких, дидактичко-методичких и
стручних достигнућа у раду;
 Стварања услова за максималну активизацију ученика и развијање свих његових
потенцијала;
 Подизање нивоа педагошко, психолошког и здравственог образовања родитеља.
 Унапређивање образовно-васпитног рада ће се одвијати:
 Путем наставе: примена савремених метода и облика рада у настави, примена
иновација у образовној технологији у настави;
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Објективност при вредновању постигнућа ученика;
Подизањем квалитета рада одељењских заједница;
Кроз рад са наставницима на упознавању нових метода образовно-васпитног
рада са ученицима;
Путем сарадње са родитељима;
Конкретизација важнијих садржаја унапређивања образовно-васпитног рада.

11.3. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Овај вид унапређивања образовно-васпитног рада одвијаће се кроз усавршавање наставника
за осамостаљивање ученика у раду одељењске заједнице и примену актуелних начина и
садржаја рада ЧОС-а. Посебно ће се радити на едуковању одељењских старешина у
развијању социјалних односа унутар одељењских колектива и уградњи радионичарских
принципа рада у реализацији садржаја рада ових часова.Инсистирање ће се на примени
знања стечених на семинара.
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XI ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА
ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено
сагледавање нивоа и квалитета реализације свих радних задатака. Критичким сагледавањем
остварености планираног вршиће се евентуалне корекције и предузимати мере за оптималну
реализацију свих планираних задатака.
Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се вршити
током целе године. Сви носиоци планирања биће укључени у процес остваривања радних
задатака, као својеврстан облик самоконтроле.
Основни видови праћења су:
а) Квантитативно остваривање предвиђеног плана за поједине
активности;
б) Вредновање квалитета постигнутих резултата.
Табела 51 – Преглед нивоа и начина праћења остваривања планираних садржаја

Послови директора школе са
посебним освртом на педагошкоинструктивни рад

СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ
(ниво праћења)
Школски одбор, Наст. веће,
Министарство просвете, школ.
Надзорници

Послови ПП службе и
библиотекара

Директор и Наставничко веће,
Министарство просвете

Непосредни увид, оперативни
планови, дневници рада и
извештаји

Школски одбор, директор

Непосредни увид, анализе
дневника и сл.

Школски одбор, Наставничко
веће, директор

Непосредни увид, анализа
докумената (књига дежур.
операт. планови дневници рада и
извештаји)

РАДНА АКТИВНОСТ

Послови секретара,
административно-финансијске
службе и помоћно-техничке
службе
Послови наставника у оквиру 40сатне недеље

ОБЛИЦИ И НАЧИН ПРАЋЕЊА
Непосредни увид анализа
извештаја и др.

Процена квалитета реализације образовно-васпитних задатака односно успостављање
коресподенције између очекиваних (прогнозираних) резултата и чињеничног стања оствареног
у школи. Ове процене вршиће се:
Табела 52 – Вредновање квалитета остварених резултата
ВРЕМЕ ПРАЋЕЊА
(временски период)
Тромесечно – квалификациони
периоди
Шестомесечно – полугодишње

СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ
(ниво праћења)
Стручна већа за области
предмета, Одељењска већа,
Наставничко веће, ПП служба
Школски одбор
Стручна већа за области
предмета, Одељењска већа,

ОБЛИЦИ И НАЧИН ПРАЋЕЊА
Анализа успеха и понашања
ученика, анализа угледних
часова, мини истраживачки рад,
резултати на такмичењима и сл.
Анализа успеха и понашања
ученика, стр. оцене Наставничког
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Наставничко веће, Школски
одбор, Савет родитеља
Сви стручни органи, ПП
Годишње – на крају школске
године

служба, Школски одбор,
надлежни органи
града и Министарство
просвете

већа, директора и ПП службе на
основу педагошко-инструктивног
рада и др. резултата
Анализа успеха и понашања
ученика 8. разреда на
класификационим испитима,
успрех на такмичењима, ранг
школе у културној и јавној
делатности и др.

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за циљ
да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, процес
праћења има за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у позицију критичког
преиспитивања сопственог рада.
Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи још увек нужна, пре
свега због могућности корекције неоствареног.
Основна документација за остваривања праћења Годишњег плана рада (оперативни и
глобални планови, дневници рада, припреме за рад, периодични и годишњи извештаји, књиге
дежурстава и евиденција и сл.) обавезна је за рад школе.
И ове школске године као и прошле Тим за самовредновање чији је координатор
Светлана Дабетић, социјални радник, радиће на прављењу различитих инструмената како би
се дошло до реалне слике о школи. Сви резултати добијени кроз самовредновање биће
презентовано Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору, као и Ученичком
парламенту. Морамо споменути да се вредновање радило и пре, али је сада подигнуто на виши
ниво.
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XII ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
12.1. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Обавезни изборни предмети (Верска настава и Грађанско васпитање) уче се од првог
до осмог разреда.
Избор за учење једног од ова два предмета врши се на основу анкетирања ученика.
12.1.1. ВЕРСКА НАСТАВА
Циљ верске наставе је да се садржаји вере и духовног искуства које живе и делују
на нашим животним просторима понуде ученицима и дају целовит религијски поглед на
свет, као и чување и неговање сопственог вреског и културног идентитета.
Задаци верске наставе су:
 развијање отворености и односа према Богу, другачијим и савршеном у
односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према
људима као ближњима,
 развој свести о заједници са Богом иса људима,
 развијање способности за постављање питања о целини и коначном смислу
постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о
феномену смрти, о сопственој одговорности за друге;
 развијање тежње ка одговорном обликовању заједничког живота са другим
људима из сопственог народа и сопствене верске заједнице, као и са људима
другачијим од сопствене.
 Изградња способности за дубље разумевање и вредновање културе и
цивилизације у којој живе.
 Изградња свести и уверења да свет и живот имају вечни смисао, као и
способност и разумевање и
 преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
12.1.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе
и локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима
кроз практично деловање.
Задаци су:
 Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе,
развијањем социјалних вештина
 Упознавање школских правила и процедура
 Разумевање функционисања органа управљања и стручних тела
 Упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе
 Развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање,
аргументовање ставова и изражавање мишљења
 Обучавање техникама групног рада
12.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Изборни предмети уче се од првог до осмог разреда, са изузетком петог разреда
који од школске 2017/2018. године нема изборни предмет. Избор за учење једног од
понуђених предмета врши се на основу анкетирања ученика. Сваки ученик бира један од
понуђена четири предмета.
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12.2.1. ДОМАЋИНСТВО (седми и осми разред)
Циљ изучавања предмета је да ученици стекну нова знања о улози породице у
формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и
унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези
са важним активностима у свакодневном животу.
Задаци наставе су:
 Развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања
која се стичу у породици доживотно утиче на културне потребе,навике и
понашање ученика.
 Развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће,
домаћинства и околине.
 Развијање знања о компонентама правилне исхране.
 Развијање позитивних и конструтивних ставова о коришћењу научних
сазнања за унапређивање квалитета живота.
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима.
12.2.2. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (шести, седми и осми разред)
Циљ је да се ученици упознају са могућностима примене рачунара у различитим
областима људске делатности, развијање интересовања за примену рачунара у
свакодневном животу и раду, оспособе за самостално коришћење рачунара, подстицање
креативног рада на рачунару и оспособе за примену стечених знања у осталим предметима.
Задаци наставе су:
 Упозавање ученика са елементима персоналног рачунара.
 Упознавање ученика са елементима оперативног система.
 Упознавање ученика са елементима мултимедије.
 Оспособљавање ученика за елементарно коришћење алата различите намене.
12.2.3. ЛЕПО ПИСАЊЕ (први разред)
Циљ наставе лепог писања је:
 оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за
препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и
усвајање читког и уредног писања.
Задаци наставе лепог писања су:
 усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и
положених линија;
 развијање способности за обједињавање линија у слова;
 развијање способности повезивања слова у речи и реченице;
 упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање;
 оспособљавање ученика за припремање материјала за писање;
 развијање моторичких способности у процесу лепог писања.
12.2.4. НАРОДНА ТРАДИЦИЈА (први, други, трћи и четврти разред)
Циљ наставе овог изборног предмета је остварити директно увођење ученика у
активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне
традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.
Задаци:
 Усвајање елементарних знања о:
разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз:
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 упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме,
пословице);
 упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су
загонетке, успаванке, разбрајалице итд.);
 усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки
разред у првом циклусу);
годишњем циклусу, и то кроз познавање:
 основних разлика између градског и сеоског начина живота,
 основних сезонских радова,
 основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове,
 основних и општих празника,
 обичајно-обредних радњи везаних за те празнике.
12.2.5 ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА (први, други, трећи и четврти разред)
Циљ и задаци:
 Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри
и свакодневном животу
 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања
 упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и образовне
програме
 развијење способности решавања задатака уз помоћ рачунара
 развијање конструкторских вештина и способности за тимски рад.
12.2.6 РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА (први, други, трећи и четврти разред)
Назив предмета Рука у тесту - откривање света упућује на непосредну активност деце
при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује.Разматрање питања о
природи на раном школском узрасту помаже детету у његовом развоју и успостављању односа
са материјалним светом у окружењу. Дете открива да је материјални свет погодан за
истраживање и постављање бројних питања. Оно развија своју личност, интелигенцију,
критички дух и формира став према реалном свету. На тај начин се мења његова улога, од
пасивног посматрача оно постаје истраживач. Циљ и задаци овог изборног предмета су:
развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање, развијање радозналости
и истраживачких способности; развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;
подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и записе о изведеним огледима

12.2.7. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ (шести, седми и осми разред)
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и
оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље
разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености.
Задаци предмета су да ученици, кроз наставу уусмерену ка упознавању с
различитим елементима свакодневног живота као што су односи у породици, исхрана,
образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност
историјским процесима и догађајима.
Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с
основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе,
Средоземља и Европе у целини.
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12.2.8. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ (први, други, трећи, четври, и шести разред)
Циљ предмета је развијање функционалне писмености из области заштите животне
средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о
квалитету живота.
Задаци предмета су да ученици:
 Развијају образовање за заштиту животне средине.
 Развијају вештине, ставове,в редности и понашање у складу са одрживим
развојем.
 Развијају здрав однос према себи и другима.
 Умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове
живота.
 Развијају радозналост, активно учествовање и одговорност.
12.2.9. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ (шести, седми и осми разред)
Циљ васпитно-образовног рада рада у настави предмета цртање, сликање, вајање
јесте да потстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у области
ликовних уметности.
Задаци:
 да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја, светлина,
положаја облика у природи;
 развијање памћења, повезивање опажених информација, што чини основу за
увођење у визуелно мишљење;
 развијање способности за распознавање традиционалне, модерне, саврамене
уметности;
 развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности;
 развијање и усавршавање моторичких способности ученика и сензибилности
за калиграфију;
 стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби музеја, галерија...
 развијање способности и потребе ученика за самостално тражење
индивидуалног ликовног израза и потребе за стварањем;
 развијање љубави и поштовања према уметничком наслеђу.
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XIII ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Делатност школе је веома широка и разноврсна. Све активности тог динамичног
механизма није могуће до краја планирати и предвидети. Због оперативности и
прегледности, одређени садржаји програмирани су као прилози који чине посебне целине
и саставни су део Годишњег плана рада школе.
Попис прилога који чине интегрални део годишњег плана рада школе:
Прилог бр. 1 – Структура 40-сатне недеље наставног особља - табела
Прилог бр. 2 – Анекс Школског програма

Попис прилога као засебних целина уз годишњи план рада:
1) Глобални (годишњи) планови рада свих облика 20-часовног непосредног рада;
2) Оперативни (месечни) планови рада свих облика 20-часовног непосредног рад са
ученицима;
3) План рада верске наставе (веронауке);
4) План рада изборне наставе;
5) План васпитног рад школе
6) План стручног усавршавања, ван школе.

У Београду, 14.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________
Срђан Милић
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