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I УВОД
1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Као основа за израду Годишњег плана рада школе послужио је Извештај о раду школе за школску
2018/2019. год.
Образовно-васпитни рад школе одвија се према важећем:
Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013,101/17, 27/18 и
10/19), Закону о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17,
27/2018. и 10/19),Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и
програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РСПросветни гласник“ број 10/17, 12/18,15/18,18/18 и 1/19), Правилнику о наставном програму за шести
разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр.
5/08,3/11,1/13,5/14,11/16 ,3/18 и 12/18), Правилнику о наставном програму за седми разред основног
образовања и васпитања („Сл.Гласниик РС-Просветни гласник“бр.6/09,3/11,8/13,11/16, 12/18,3/19 и
12/19),Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник “ бр. 2/10,3/11,8/13,5/14,11/16,7/17, 12/18 и 10/19.) , Правилнику
о наставном 1,2,3. и 4. разред основног и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
образовања
и
васпитања
(„Сл.Гласник
РС-Просветни
гласник“
бр.1/05,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11,7/11,1/13,11/14 , 11/16 и 12/18) и Правилнику о календару образовноваспитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС-Просветни
гласник“ бр.5/19 и 13/19)
Планирање образовно-васпитног рада школе заснива се на:
Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013,101/17 ,27/18 и
10/19)
Закону о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17, 27/18, 10/19)
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (''Сл.Гласник
РС-Просветни гласник “ 11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17,3/17, 13/18 и 11/19)
Правилнику о степену и врсти образовања насатвника који изводе обавезно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл.Гласник РС-Просветни гласник “, број 11/12,15/13,10/16,11/16,2/17
и 11/17),Правилнику о плану наставе и учења за 1. циклус основног образовања и програму наставе и
учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ број
10/17, 12/18,15/18,18/18 и 1/19)..Правилнику о наставном програму за шести разред основног
образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/08,3/11,1/13,5/14,11/16 ,3/18 и
12/18).Правилнику о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.Гласниик РС-Просветни гласник“ бр. 6/09,3/11,8/13,11/16, 12/18, 3/19 и 12/19).
Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр. 2/10,3/11,8/13,5/14,11/16,7/17,12/18 и 10/19.), Правилнику о
наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног и васпитања и наставном програму
за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“
бр.1/05,15/06,2/08,2/10, 7/10,3/11,7/11,1/13,11/14,11/16 и 12/18).
Статуту школе. Осталим упутствима и подзаконским актима.
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1.2 ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Основна школа ,,Радоје Домановић'' налази се у Булевару уметности 31 на Новом Београду.
Названа је по Радоју Домановићу, најистакнутијем писцу сатиричне приповетке у српској
књижевности епохе реализма. У дворишту школе je бронзана биста овог писца, која је овде
постављена поводом 25 година постојања школе, а дело је вајара Небојше Митрића.
Свој радни век започела је у старом језгру града,
у Шафариковој улици, давне 1954. године, у
здању које је данас Специјална школа за децу са
оштећеним видом ,,Драган Ковачевић''. Школа је
1974. године пресељена са старог у нови део
престонице, у необично архитектонско здање у
облику детелине са три листа, грађено према
пројекту архитекте Јанеза Лајовића.
Локација школе је веома повољна, налази се у
мирном и озелењеном окружењу, а похађају је
ученици из новобеоградских блокова 12, 24, 28, 29, 30, 32 и 67. У близини се налазе седишта
многобројних предузећа, друштвених организација и разних институција, као и Дом здравља.
Данас се ,,Радоје Домановић'' сврстава међу најуспешније школе у Београду, због чега се
родитељи опредељују да овде упишу своју децу и поред већег броја основних школа у околини.
Разлога за то има више, а један од њих је и тај што је школа добро опремљена. Поред тога што у
свакој учионици постоји рачунар, школа има и две савремене компјутерске учионице у којима се
одржава настава информатике и рачунарства. Физичко и здравствено васпитање се изводи у
пространој фискултурној сали са свлачионицама или на отвореним спортским теренима. Школа
поседује и 22 учионице, 7 кабинета, кухињу, трпезарију и зубну амбуланту. За ученике разредне
5
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наставе организован је и боравак од 7 до 18 часова. Омиљена и најпосећенија просторија у школи
је лепо уређена и добро опремљена школска библиотека. У школи су активне и многобројне
секције: хор, математичка, рецитаторска, драмска, литерарна, информатичка, географска,
историјска, саобраћајна, библиотекарска секција, као и
спортске секције: атлетика, одбојка, фудбал и рукомет.
Од првог разреда учи се енглески, а од петог ученици
имају могућност да се определе за немачки, италијански
или француски језик. Школа је изузетно безбедна, има
школског полицајца, уведен је и видео-надзор. Наставу
изводе учитељи и наставници који воле свој посао,
спремни су за рад и стално се стручно усавршавају.
Популарности наше школе у највећој мери допринео је
успех наших ђака на разним такмичењима из готово
свих предмета, а резултати завршног испита показују већ дужи низ година да је ова школа међу
најбољима у граду. Свршени ученици наше школе успешни су и током наставка школовања. а
посебно у Десетој, Деветој или Земунској гимназији.Традиционално већ тринаест година у нашој
школи организује се рок концерт за
испраћај осмака и поводом краја
школске године, у коме учествују
наставници, садашњи и бивши ђаци
школе, као и познати рок музичари. То
је

прилика

за

дружење

ученика,

наставника, родитеља и свих чланова
локалне

заједнице.

организатор

Иницијатор

концерта

је

и

директор

Горан Шоботовић уз огромну подршку
свих запослених.
Израда годишњег програма рада је
обавеза која је утврђена Законом о
основној школи, одредбом члана 29.
који гласи ,,Годишњим планом рада
школе утврђују се време, место,
начин,
носиоци
остваривања
школског програма и друга питања од
значаја за остваривањњ школског
програма ''.
Годишњи програм рада установа
доноси у складу са школским
календаром, развојним планом и школским програмом до 15. септембра.
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1.3 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Општи принципи образовања и васпитања (Члан 7 ЗОСОВ)
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:
1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на
социјалној правди и принципу једнаких
шанси без дискриминације;
2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе
и оцењивања којима се
излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за учење и подиже
квалитет постигнућа;
3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског
достојанства; образовање иваспитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи
у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о
културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима,
вредностима правде, истине,солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је
осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;
4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и
васпитање, засновано натековинама и достигнућима савремене науке, примена достигнућа
научних дисциплина важних за процес образовања иваспитања и прилагођених узрасним и
личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог;
5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим
облицима образовних активности токомживота, са циљем сталног унапређивања потребних
личних, грађанских, друштвених и радних компетенција;
6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и
функционалним оквиром за планирање иостваривање процеса образовања и васпитања, чиме се
стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција;
7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника,
васпитача, стручних сарадника,директора и секретара, стални професионални развој и висок
ниво професионалне одговорности и етичности;
8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли
током образовања промене врстуобразовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег
образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);
9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању
и спровођењу образовних политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности;
10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и
пројеката у циљу унапређивањаквалитета образовања и васпитања поштујући специфичности
установе и локалне средине.
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:
1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради
успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и
широм друштвеном средином;
2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и
остваривању континуитета у образовању и васпитању;
3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима
(талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове
имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања и установама;
4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих
група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и
васпитања у установама, а лица смештена у установе социјалне
заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на образовање за
време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења;
5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално
угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и
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инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом
поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног
образовања и васпитања;
6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју
појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу;
7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на
различитим узрастима и нивоима, без угрожавања других права детета и других људских права;
8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и
васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу
унапређивања квалитета образовања и васпитања.
Циљеви образовања и васпитања (Члан 8 ЗОСОВ)
Основни циљеви образовања и васпитања су:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и
одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост
ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља
и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и
еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог
на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика
и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и
стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем
савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење,
способности за тимски рад,
способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање позитивних људских вредности;
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и
неговање другарства и пријатељства;
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских
слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе
српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување
националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним
напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
Исходи образовања и васпитања (Члан 9 ЗОСОВ)
Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме
и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и
васпитања. Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање
образовања и васпитања.
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Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;
2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;
3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од
културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према
свом животу, животу других и
животној средини;
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;
6) зна како да учи;
7) уме да разликује чињенице од интерпретација;
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним
ситуацијама;
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује
људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости
друштава и решавању сукоба;
12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и
јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;
14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме
да нису изоловани;
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног
изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику,
књижевност, извођачке и визуелне уметности.
Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним
процесом на свим нивоима, кроз све облике, начине и садржаје рада.
Стандарди образовања и васпитања (Члан 10 ЗОСОВ)
Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена
квалитета у систему образовања и
васпитања, и то:
1) стандарди постигнућа ученика;
2) стандарди квалитета рада установе;
3) стандарди квалитета уџбеника;
4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;
5) стандарди компетенција директора.
Кључне компетенције за целоживотно учење (Члан 11ЗОСОВ)
Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су
потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и
запошљавање. Кључне компетенције за целоживотно учење су:
1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли,
осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;
2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли,
осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања
сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално
разумевање;
3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање
света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе (медицина,
транспорт, комуникације и др.);
4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и
комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију;
5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање,
управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно
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учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим
ситуацијама, индивидуално и/или у групи;
6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у
друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све
разноврснијим заједницама;
7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање
пројектима;
8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја,
искустава и емоција у различитим медијима - музика, књижевност, плес, ликовна уметност и
друго.
Компетенције из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских предмета,
обухватају и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални
у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да
компетентно и активно остварују своје грађанске улоге.
Опште међупредметне компетенције (Члан 12 ЗОСОВ)
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је
динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите
реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Опште међупредметне
компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета,
примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и
задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у
друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.Опште међупредметне
компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су:
компетенција за учење; одговорно учешће у демократском друштву; естетска компетенција;
комуникација; одговоран однос према околини; одговоран однос према здрављу;
предузимљивост и оријентација ка предузетништву; рад са подацима и информацијама;
решавање проблема; сарадња; дигитална компетенција

1.4 ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
Јачати педагошку компетенцију наставника, примену савремених метода и облика рада;
Увести нови информациони систем управљања радом школе, створити основу за прелазак на
електронско пословање и обезбедити услове за несметану реализацију учења на даљину;
Наставити са информатичким описмењавање наставника и применом информационих
технологија у настави;
Побољшати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње;
Подстицати и развијати социјалне вештине код ученика-конструктивно решавање проблема,
толерантно понашање, ненасилна комуникација, солидарност, развијање другарства;
Подстицати и развијати демократски духа, осећање припадности колективу и позитивног става
ученика према школи;
Развијати капацитете наставника за примену инклузивног плана;
Пружати помоћ и подршку ученицима при избору даљег образовања, обуке и запослења;
Реализовати најмање по једно угледно предавање по наставнику;
Наставити са опремањем кабинета;
Подићи квалитет наставе на виши ниво подстицањем ученичке активности на часу и увођењем
активне наставе наспрам традиционалне;
Смањити број изостанака ученика уз ангажовање родитеља и локалне средине;
Унапредити сарадњу са родитељима (боља информисаност, едукација);
Усмерити и подстицати усавршавање наставника у струци, напредовање наставника у струци и
припрему за полагање испита за лиценцу;
Посебну пажњу посветити организацији слободних активности, такмичења ученик и припремама
ученика за такмичења вишег ранга; Већу пажњу посветити даровитим ученицима;
Побољшати квалитет допунске наставе (редовност и обухват што већег броја деце);
10
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II УСЛОВИ РАДА
2.1 ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
2.1.1 Школски простор
Образовно-васпитни рад се организује у наменском и функционалном објекту, грађеном 1972.
године. Структура школског простора је следећа:
Ниво опремљености
Број
Назив просторије
савремено и
просторија
класично
функционално
Учионица
22
22
/
Кабинети
7
7
/
Компјутерска учионица
2
2
/
Библиотека
1
1
/
Фискултурна сала
1
1
/
Свлачионице
2
2
/
Отворени спортски терени
1
1
/
Зборница
1
1
/
Холови за комуникацију
3
3
/
Радионица
1
1
/
Канцеларије
5
5
/
Кухиња
1
1
/
Трпезарија
1
1
/
Зубна амбуланта
1
1
/
Књижара
1
1
/
Двориште
1
1
/
2.1.2 План коришћења школског простора
Први спрат - Учионице на спрату
Учионица Име и презиме наставника
1.
Гордана Живковић
Катарина Димитријевић
Јово Боснић
2.
Оливера Миловановић
Дубравка Дошеновић
Василија Вилотијевић
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Драгана Тодоровић
Марија Драговић
Дубравка Дошеновић
Јелена Милојевић
Јово Боснић
Јасмина Мијатовић
Александра Цветковић
Наташа Јановић
Милена Савић
Катарина Димитријевић
Јелена Нисић Недељковић
Катарина Димитријевић
Соња Петрушић
Ирена Пауновић
Марија Милошевић
Весна Кнежевић

предмет
Српски језик
Немачки језик
Историја
Енглески језик
Италијански језик
Српски језик,
Грађанско васпитање
Метематика
Хемија
Италијански језик
Математика
Историја и Грађанско васпитање
Математика
Верска настава
Биологија
Италијански језик
Немачки језик
Енглески језик
Немачки језик
Француски језик
Историја
Биологија
Музичка култура
11
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10.
11.
12.
13.
14.
19.

Марта Тодоровић Живковић
Драгана Станисављевић
Ивана Коцић Мирјанић
Ранка Рајковић
Марија Драговић
Александар Јовановић
Марија Драговић
Дејан Ранић

Ликовна култура
Информатика и рачунарство
Географија
Физика
Хемија
Техничко образовање
Хемија
Информатика и рачунарство

На спрату се налазе и следеће просторије:
Канцеларија директора
Горан Шоботовић
Канцеларија шефа рачуноводтва
Снежана Гарчевић
Канцеларија секретара
Милица Мирковић
Канцеларија благајника
Бранка Томин
Канцеларија ПП службе
Сања Вратоњић / Данијела Вујовић
Библиотека
Марија Трнавац
Зборница
Кафе кухиња, две просторије за помоћно особље и тоалети по два у свакој ружи
Приземље
Учионица Име и презиме наставника
15
Бобана Красић
Катарина Димитријевић
16.
Марина Суботић
Боравак
17.
Бранка Рајчевић
Катарина Димитријевић
18.
Мирјана Аранђеловић
Василија Вилотијевић
19.б
Боравак
1.
Мира Касаповић
Драгица Врвић
2.
Данка Керић
Тања Дујовић
3.
Љиља Крстић
Снежана Стаменић
4.
Марија Ристић
Катарина Хајман
5.
Боравак
6.
Боравак
7.
Слободанка Радовић
Боравак
8.
Богдан Косовац
Верица Милосављевић
9.
Мирна Комненић
Жељка Грбан
10.
Снежана Шукара
Тијана Братић
11.
Милена Меденица
Лидија Вранић
12.
Недељка Дидулица
Маја Дробњаковић

предмет
Географија
Немачки језик
3/6
Српски језик,
Немачки језик
Српски језик,
Српски језик, Грађанско васпит.
4/1
2/1
2/2
4/2
2/4
4/4
4/5
2/3
3/5
4/3
2/5
1/3
3/4
3/3
1/1
3/2
1/4
1/2
3/1
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Поред учионица у приземљу се налазе и следеће просторије:
Свечана сала са галеријом, Стоматолошка амбуланта, Кухиња са трпезаријом, Простор за
издавање – књижара, Простор за издавање – школа страних језика,У свакој ружи по два тоалета,
и две просторије за помоћно особље. Фискултурна сала је у непосредној близини школе
делимично укопана у земљу. Повезана је са школом подземним ходником.
2.1.3 Материјално-технички услови рада
Сама школска зграда и двориште захтевају поправке, замену прозора и подова у холовима, што
је могуће санирати уз помоћ Градског секретаријата за образовање и Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Планирано је и опремање кабинета предметне наставе паметним
таблама и пројекторима, што је делимично урађено јер је школа ушла у пројекат “2000
дигиталних учионица”. Динамика опремања зависи од финансијских средстава. И физички тј
грађевински радови који су битни за безбедност деце и економично коришћење електичне и
топлотне енергије тако и технички, који се тичу опремања кабинета и побољшања самог процеса
учења зависе од материјалних средстава и нису у моћи школе. Ми имамо одговорност, знање и
жељу само нам треба мало подршке од стране институција које имају та средства.
Реализовани пројекти у протеклој школској 2018/2019. који се тичу материјално-техничких
услова рада налазе се у Годишњем извештају директора школе који је доступан и јаван и налази
се како у школској документацији тако и на сајту школе.

2.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Кадровска структура радника је повољна и релативно стабилна. Стручност наставног кадра је у
складу са постојећим Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи.
2.2.1 Степен стручне спреме наставног и ваннаставног особља
Звање

ОШ

ССС

ВКВ

ВШВ

ВСС

Мастер

Магистар

Ненаставно особље
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Благајник -админист. радник
Домар
Сервирка
Спремачица
Психолог
Педагог
Библиотекар

1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
Наставно особље

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Укупно

4
10

2

1

4

21
31
58

3
3

2.2.2 Структура запослених у школи према годинама радног стажа
Године рада

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

Преко 30

Запослени

10

9

21

11

11

8

8
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2.3 ОКРУЖЕЊЕ ШКОЛЕ
2.3.1 Социјално-економски услови
Подручје школе обухвата ученике из новобеоградских блокова 12, 24, 28, 29, 30, 32 и 67. Ученици
потичу из породица са различитим друштвеним и економским статусом, при чему доминирају
породице средњег друштвено-економског статуса.
Школска спрема родитеља ученика од првог до осмог разреда:
I
ДР
МР
ВСС
ВШС
ССС
ОШ
УР

II

III

V

VI

VII

VIII

УР

%

УР %

УР %

УР %

УР %

УР %

УР %

УР %

8

4,76

14

4,47

14

4,4

8

3

7

3,39

9

3,91

5

2,81

6

2,71

3

1,78

9

2,86

10

3,14

8

3

/

/

7

3,04

2

1,12

6

2,71

114

67,86

191

61,02

193

60,7

170

63,91

139

67,47

149

64,78

98

55,06

119

53,84

12

7,14

16

5,11

31

9,75

14

5,26

16

7,77

15

6,52

14

7,84

27

12,22

30

17,86

81

25,88

70

22

65

24,43

42

20,39

50

21,74

59

33,15

63

28,51

1

0,60

2

0,64

/

/

1

0,37

2

0,97

/

/

/

/

/

/

168

313

IV

318

266

206

230

178

221

Укупан број родитеља је 1900
Легенда:ДР (доктор наука), МР (магистар), ВСС (Висока стручна спрема), ВШС(Виша школа), ССС (средња стручна
спрема), ОШ (основна школа)

На основу података представљених у табели, школска спрема родитеља наших ученика је таква да је са
основном школом 6 родитеља (0,31%), док је са средњом школом 460 родитеља (24,21%). Даље
образовање након завршене средње школе стекло је 1434 родитеља (75,47%). Са вишом школом је 145
(7,63%) родитеља. У оквиру високообразованих, 66 родитеља (6,10%) су доктори наука (3,73%), 44 су
магистри (2,37%), а само са високом стручном спремом је 1173 (61,74%).

2.3.2 Културни услови
Задовољење културних потреба ученика у најближем окружењу условљено је све богатијом
понудом културних институција у овом делу Новог Београда. У току школске године Школа ће
за остваривање културних и других програмских садржаја сарађивати са следећим институцијама
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИНСТИТУЦИЈЕ
Министарство
просвете,
технолошког развоја

науке

НАЧИН САРАДЊЕ
и Сва важна питања везана за функционисање школе

Градски секретаријат за образовање

Сва важна питања везана за функционисање школе

Општина Нови Београд

Решавање свих питања од заједничког интереса

Основне школе Новог Београда

Решавање свих питања од заједничког интереса

Дом здравља Нови Београд

Превентива и лечење ученика

Центар за социјални рад СО Нови Београд Решавање конкретних социјалних проблема ученика
Средње школе града Београда

Културне активности школе, професионал информ.

Министарство унутрашњих послова

Безбедност деце

Црвени крст Нови Београд

Развијање хуманости

Дечји културни центар

Сусрети, приредбе, семинари

Музеји

Реализација наставног програма, конкурси

Народна библиотека Србије

Коришћење књижног фонда

Удружење књижевника Србије

Сусрети са писцима и реализација школ. конкурса

Факултет драмских уметности

Културне активности
14
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Средства информисања

Обележавање значајних догађања у школи

Музичка омладина

Културне активности

Завод за заштиту природе Србије

Подизање еколошке свести ученика

Пријатељи деце

Културне активности

Биоскопи и позоришта

Посете

2.3.3 Еколошки услови
Еколошки услови у окружењу у коме се школа налази нису повољни с обзиром на близину
аутопута и новоизграђених прометних саобраћајница. У школској 2003/2004. години постављена
је нова сигнализација у Булевару уметности са ознакама близине школе и ограничења брзине,
али је опасност по безбедност деце још увек присутна због немогућности постављања лежећих
полицајаца. У непосредној близини школе постављене су забране паркирања. Школа располаже
великим двориштем са пуно зеленила чије одржавање захтева једног радника.
Безбедност деце у школи је на вишем нивоу због:
А) постављања нове ограде око целог школског дворишта у школској 2003/2004. години
Б) рада школског полицајца од маја 2006. године
В) омогућавања куповине ужине у школском дворишту
Г) похађања наставе ученика од 5. до 8. разреда само у преподневној смени
Д) увођењем видео-надзора
Ђ) постављањем уличног светла у школском дворишту.
И даље сметњу представљају аутомобили који се паркирају на тротоару близу школе, па су
ученици принуђени да се крећу коловозом док долазе и одлазе из школе. Велики проблем су и
пси луталице, који се налазе око школског дворишта, а понекад и у њему.

III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта. Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. год, а завршава се у
петак, 31. јануара 2020. год. Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. год. Друго
полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. год. за ученике осмог разреда, односно у уторак,
16. јуна 2020. год. за ученике од првог до седмог разреда.
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.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст има
два дела и почиње у понедељак 30.12.2019. и завршава се у уторак 7.1.2020. и почиње у
понедељак 3.2.2020, а завршава се у понедељак 17.2.2020.
Пролећни распуст почиње у понедељак 13.4.2020, а завршава се у понедељак 20.4.2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. год, а
завршава се у понедељак, 31. августа 2020. год. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње
по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак,30. августа 2020. год.
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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 21.10.2019, Свети Сава –
Дан духовности 27.1.2020, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма
у Другом светском рату22.4.2020, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку, 28.6.2020.
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.Петак, 8.
новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане
следећих верских празника, и то: православци – на први дан крсне славе; припадници исламске
заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског бајрама и 24. маја 2020. године, на
први дан Рамазанског бајрама; припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на
први дан Јом Кипура; припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића; припадници
верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2020.
године, на први дан Божића; припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих
празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са
другим даном Васкрса (католици – од 10. до 13. априла 2020. год; православци од 17. до 20.
априла 2020. год).
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта,
школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, 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 недељу, 28. јуна 2020. године.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у
суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак, 18.
јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године.
Обзиром да су један уторак, среда и четвртак више, а 3 понедељка мање, 12. новембара 2019, 9.
јануара 2020. и 19. фебруара 2020. настава ће се одвијати по распореду часова од понедељка по
школском календару за 2019/2020. годину одлуком Наставничког већа.Први класификациони
завршава се 9. новембра 2019. године, а трећи класификациони период 11. априла 2020.
Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта, ученицима од првог до седмог
разреда, обавиће се у недељу 28. јуна 2020. године, а подела сведочанстава и диплома ученицима
осмог разреда након полагања завршног испита.
Школа ће обележити Дан школе у марту 2020. године (по завршетку наставног дана).
Представљање школе будућим првацима и њиховим родитељима одржаће се у четвртак 26. марта
2020. године.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

14.
15.
16.
17.
18.
НД
18.
19.
20.
21.
22.

Ч

П

4

4

4

2
9
16
23
30
4
7
14
21
28
3
4
11
18
25
4
2
9
16
23
30
2
6
13
20
27

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

5
1
8
15
22
29
4

5
2
9
16
23
30
4

5
3
10
17
24
31
4

4
4
11
18
25

5
12
19
26
4
3
10
17
24
31
3
7
14
21
28

6
13
20
27
4

7
14
21
28
4

5
1
8
15
22
29
4

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

4
1
8
15
22
29

4
2
9
16
23
30

4
3
10
17
24
31

С

Н

7
14
21
28

1
8
15
22
29

5
12
19
26

2
9
16
23
30

7
14
21
28

4
11
18
25

6
13
20
27

3
10
17
24

1
8
15
22
29

5
12
19
26

М

ФЕБРУАР

С

4

МАРТ

У

5

АПРИЛ

1.
2.
3.
4.
5.
НД
5.
6.
7.
8.
9.
НД
9.
10.
11.
12.
13.
НД

П

МАЈ

дан
НД

ЈУН

ЈАНУАР

ДЕЦЕМБАР

НОВЕМБАР

ОКТОБАР

СЕПТЕМБАР

М

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
дан
П
У
С
Ч
П
НД
1
2
2
2
2

23.
24.
НД

3
10
17
24
5

4
11
18
25
5

25.
26.
27.
28.
29.
НД
29.
30.
31.
32.
33.
НД

2
9
16
23
30
2

3
10
17
24
31
3

6
13
20
27
4

7
14
21
28
4

34.
35.
36.
37.
НД
38.
39.
40.

4
11
18
25
3
1
8
15
22
29

5
12
19
26
3
2
9
16
23
30

5
12
19
26
4

6
13
20
27
4

7
14
21
28
4

С

Н

1
8
15
22
29

2
9
16
23

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

4
1
8
15
22
29
4

4
2
9
16
23
30
4

3
3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27
2
3
10
17
24

7
14
21
28
2
4
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

6
13
20
27

7
14
21
28

4
1
8
15
22
29
2
5
12
19
26

ЛЕГЕНДА

Радни дани (СВЕТИ САВА, ВИДОВДАН)

Државни празници
Завршетак наставе
Распуст, ненаставни или нерадни дани
Отворена врата
Приредба за будуће прваке
Полагање завршног испита
Тромесечје
Распоред од понедељка

.

Број наставних дана у месецу
Завршетак наставе 8. разреда
Пробни завршни испит
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Распоред пријема родитеља
Предметни наставници ће примати родитеље сваке недеље преподне по утврђеном распореду и
једном месечно поподне средом и четвртком у периоду од 17-18 часова.
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Март
Април
Мај

Среда
Среда
Среда
Среда
Среда
Среда
Среда

02.10.2019.
06.11.2019.
04.12.2019.
15.01.2020.
11.03.2020.
08.04.2020.
20.05.2020.

Четвртак
Четвртак
Четвртак
Четвртак
Четвртак
Четвртак
Четвртак

03.10.2019.
07.11.2019.
05.12.2019.
16.01.2020.
12.03.2020.
09.04.2020.
21.05.2020.

3.2 БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА
Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму и одвија се у оквиру 20
одељења разредне наставе и 15 одељења предметне наставе. Ученици предметне наставе похађају
наставу само пре подне, док ученици разредне похађају наставу по сменама.
Преглед броја редовних одељења:
разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

свега

број одељења

4

5

6

5

4

4

3

4

35

Број ученика по одељењима на почетку школске 2019/2020. године
1.одељ.

2.одељ.

3.одељ.

4.одељ.

I

29

29

27

29

II

31

33

25

III

29

26

IV

30

30

Разред

5.одељ.

6.одељ.

Бр.ученика

/

/

114

32

31

/

152

23

30

27

24

159

27

25

29

/

141

Број ученика од I до IV разреда
27
25
25
28
26
30

566
102
113

V
VI

25
29

VII

30

30

28

/

88

VIII

28

29

24

27

108

Број ученика од V до VIII разреда

411

Укупно ученика од I до VIII разреда

977

3.3 РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ
Од школске 2003/2004. по одлуци Наставничког већа, на основу потребе ученика и након
спроведене анкете међу родитељима, одлучено је да ће ученици од 5. до 8. разреда похађати
наставу само у преподневној смени.
Од школске 2009/2010. године након анкете међу родитељима одлучено да настава почиње од
8.30 часова пре подне, али одлуком чланова Наставничког већа од школске 2018/19. у по
подневној смени почињаће у 13.30 часова.
18
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Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда смене мењају седмично. Ученици првог и
четвтог разреда ће кренути у преподневну смену, док ће ученици другог и трећег разреда бити у
послеподневној смени. Часови допунског, додатног рада и рада секција реализоваће се на
претчасу, у међусмени и после часова у преподневној смени.
Од школске 2007/2008. године уведен је један велики одмор у трајању од 25 минута после другог
часа у преподневној смени и од 20 минута у поподневној. Сви остали одмори су мали (5 минута).
Од школске 2012/2013.године уведен је нулти час који почиње у 7.45 часова ради уклапања
изборних предмета у распоред.
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

Нулти час

07.40 - 08.25

1. ЧАС
ОДМОР

08.30 - 09.15
09.15- 09.20

1. ЧАС
ОДМОР

13.30 - 14.15
14.15- 14.20

2. ЧАС
ОДМОР

09.20 - 10.05
10.05 - 10.30

2. ЧАС
ОДМОР

14.20 - 15.05
15.05 – 15.25

3. ЧАС
ОДМОР

10.30 - 11.15
11.15 – 11.20

3. ЧАС
ОДМОР

15. 25 - 16.10
16.10 - 16.15

4.ЧАС
ОДМОР

11.20 - 12.05
12.05 - 12.10

4.ЧАС
ОДМОР

16.15- 17.00
17.00- 17.05

5.ЧАС
ОДМОР

12.10- 12.55
12.55 - 13.00

5.ЧАС
ОДМОР

17.05- 17.50
17.50 - 17.55

6. ЧАС

13.00- 13.45

6. ЧАС

17.55- 18.40

3.4 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА
Преглед планираног броја часова редовне наставе по предметима од 1. до 8. разреда
Предмет
Српски
језик
Енглески језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
Свет око нас
Природа и
друштво
Историја
Географија
Физика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

180x4
720
72x4
288
36x4
144
36x4
144
72x4
288

180x5
900
72x5
360
72x5
360
36x5
180
72x5
360

180x6
1080
72x6
432
72x6
432
36x6
216

180x5
900
72x5
360
72x5
360
36x5
180

180x4
720
72x4
288
72x4
288
72x4
288

180x4
720
72x4
288
36x4
144
36x4
144

144x3
432
72x3
216
36x3
108
36x3
108

136x4
544
68х4
272
34х4
136
34х4
136

Укупно
6016
2504
1972
1396
648

72x6
432

72x5
360

720
36x4
144
36x4
144

72x4
288
72x4
288
72x4
288

72x3
216
72x3
216
72x3
216

68х4
272
68х4
272
68х4
272

920
920
776
19
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Математика

180x4
720

180x5
900

180x6
1080

180x5
900

Биологија

144x4
576
72x4
288

144x4
576
72x4
288

Хемија
Техничко
образовање
Техника и
технологија
Информатика
и рачунарст.
Физичко
васпитање
Физичко и
здрвствено
васпитање

72x4
288
36x8
288
108х6
648
108х4
432

108х5
540

72x4
288
36x8
288

144x3
423
72x3
216
72x3
216

136x4
544
68х4
272
68х4
272
68х6
408

72x4
288
36x6
216

108х5
540
108х4
432

1064
488
408
864
792

68х4
272
108х4
432

5719

108x3
324

Укупно

1458
2160
28825

3.5 ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ
3.5.1 Одељењске старешине
I1
I2
I3
I4

Разредна настава
Тијана Братић
Недељка Дидулица
Мирна Комненић
Лидија Вранић

V1
V2
V3
V4

Предметна настава
Татјана Тасић
Бобана Красић
Ирена Пауновић
Александар Јовановић

II1
II2
II3
II4
II5

Драгица Врвић
Данка Керић
Катарина Хајман
Љиљана Крстић
Верица Милосављевић

VI1
VI2
VI3
VI4

Роналд Анжур
Јелена Милојевић
Марта Тодоровић
Драгана Тодоровић Јовановић

III1
III2
III3
III4
III5
III6

Маја Дробњаковић
Милена Меденица
Снежана Шукара
Жељка Грбан
Слободанка Лековић
Марина Суботић

VII1
VII2
VII3

Јелена Нисић
Драгана Станисављевић
Оливера Миловановић

IV1
IV2
IV3
IV4
IV5

Мира Касаповић
Тања Дујовић
Богдан Косовац
Снежана Стаменић
Марија Ристић

VIII1
VIII2
VIII3
VIII4

Гордана Живковић
Бранка Рајчевић
Мирјана Аранђеловић
Ивана Коцић
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3.5.2 Преглед поделе одељења на наставнике
1.
2.
3.
4.

Мирјана Аранђеловић
Гордана Живковић
Бранка Рајчевић
Василије Вилотијевић

5.
6.
7.

Јасмина Мијатовић
Јелена Милојевић
Драгана Тодоровић

8.

Марта Тодоровић

9.
10.
11.

Весна Кнежевић
Ивана Коцић
Бобана Красић

12.
13.

Ирена Пауновић
Јово Боснић

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наташа Јановић
Марија Милошевић
Ранка Рајковић
Марија Драговић
Оливера Миловановић
Јелена Нисић
Недељковић
Дубравка Дошеновић

21.

Милена Савић

22.

Маја Ружић

23.

Александар Јовановић

24.

Драгана Станисављевић

25.

Александра Цветковић

26.

Тања Тасић

27.

Роналд Анжур

28.

Драган Матић

29.
30.

Соња Петрушић
Марија Џиновић

31.

Дејан Ранић

Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Грађанско васпитање
Математика
Математика
Математика
Ликовна култура
Цртање, сликање, вајање
Музичка култура
Хор и оркестар
Географија
Географија
Техничко и информатичко
образовање
Техника и технологија
Историја
Историја
Грађанско васпитање
Биологија
Биологија
Физика
Хемија
Енглески језик
Енглески језик

5/1, 6/1, 7/1, 8/3
5/3, 6/3, 7/3, 8/1
5/2, 6/2, 6/4, 7/2, 8/2
5/4, 8/4
5/1,2,3,4, 6/1,6/2,6/3,6/4, 7/1,2,3 и 8/2
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/3
6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,
6/1, 6/4,7/1, 7/2, 7/3
Свим одељ. од петог до осмог разреда
5,6,7 разред
Свим одељ. од петог до осмог разреда
5,6,7 разред
5/1, 5/3, 6/2, 6/4, 7/1,2,3, 8/1,2,3,4
5/2, 5/4, 6/1, 6/3
8/1, 8/2, 8/3, 8/4

5/2, 7/1, 7/3
5/3, 5/4, 6/1,2,3,4, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
5/1, 5/2, 7/2, 7/3
8/1,3,4
5/1, 5/2, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1,2,3,4
5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2, 3,4
Свим одељ. седмог и осмог разреда
5/1, 5/2, 5/4, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1,2, 4/1,3
5/3, 6/1, 6/4, 7/1, 7/2, 8/3, 8/4
4/2, 4/4, 4/5
Италијански језик
5/1+5/2+5/3+5/4,
6/1+6/3+6/4, 7/3,
8/1+8/3, 8/4
Енглески језик
пет група млађих разреда
Италијански језик
6/2, 8/2
Енглески језик
Три групе млађих разреда
Немачки језк
5/1, 5/2, 5/3, 5/4
Енглески језик
Шест група млађих разреда
Техничко и информатичко 8/1, 8/4
образовање
Техника и технологија
5/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
Физика
8/1,
Техника и технологија
7/1, 7/2
Информатика и рачунартсво
Свим ученицима од 5.до 8. разреда
Верска настава
Свим ученицима од првог до осмог
разреда
Физичко и здравствено васп.
5/1,3, 6/2,4, 7/1
Физичко васпитање
8/1,3
Изборни спорт
8/1
Физичко и здравствено васп.
5/2,4, 6/1,4, 7/3
Физичко васпитање
8/2,4
Изборни спорт
8/3
Физичко и здравствено васп.
7/2
Изборни спорт
8/2,4
Француски језик
8/1+8/2+8/3+8/4
Немачки језик
6/1, 6/2, 6/3,6/4, 7/1,7/2,7/3
8/1+8/3,8/2+8/4
Информатика и рачунарство
5/1,2,3,4, 6/1,2,3,4, 7/1,3, 8/1,2
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3.5.3 Структура радне недеље наставника и стручних сарадника
Структура радне недеље – наставници разредне и предметне наставе (табела у прилогу)
Структура радне недеље – наставници разредне наставе у боравку
Први разред – три групе

Данка Пештерац, Наталија Ђурђевић, Весна Драгаш

Задужења у оквиру непосредног рада са ученицима

Недељ. фонд часова

1.

Помагање у учењу и раду

2.

Радионице: Ликовна радионица, Оловка пише

Год. фонд час.

10*2

360*2

5*2

180*2

30

1080

срцем,Са децом око света, Мали истраживачи
Музичка радионица
Укупно
1.

Припрема часова

5

180

2.

Педагошка документација

1

36

3.

Рад у стручним органима

1

36

4.

Рад са родитељима

1

36

5.

Стручно усавршавање

1

36

6.

Рад у комисијама

1

36

Укупно

10

360

Укупно

40

1440

Други разред – три групе

Ивана Шушњар, Јелена Петковић, Милан Цветковић

Задужења у оквиру непосредног рада са ученицима

Недељ. фонд час

1.

Помагање у учењу и раду

2.

Радионице: Ликовна радионица, Оловка пише

Год. фонд час.

10*2

360*2

5*2

180*2

30

1080

срцем, Са децом око света, Мали
истраживачи, Музичка радионица
Укупно
1.

Припрема часова

5

180

2.

Педагошка документација

1

36

3.

Рад у стручним органима

1

36

4.

Рад са родитељима

1

36

5.

Стручно усавршавање

1

36

6.

Рад у комисијама

1

36

Укупно

10

360

Укупно

40

1440
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Структура радне недеље педагога
Послови и радни задаци

Недељ. фонд часова

1. рад са наставницима

15

2. рад са ученицима

5

3. рад са родитељима

5

4. рад са директором, стручним сарадницима и педагошким
асистентом

3

5. рад у стручним органима и тимовима

2

6. планирање и програмирање образовно-васпитног рада

2

7. праћење реализације плана и програма

2

8. припрема за рад и стручно усавршавање

4

9. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и јединицом локалне самоуправе

2
укупно 40

Структура радне недеље психолога
Послови и радни задаци

Недељ. фонд часова

1. рад са наставницима

5

2. рад са ученицима

15

3. рад са родитељима

5

4. рад са директором, стручним сарадницима и педагошким
асистентом

3

5. рад у стручним органима и тимовима

2

6. планирање и програмирање образовно-васпитног рада

2

7. праћење реализације плана и програма

2

8. припрема за рад и стручно усавршавање

4

9. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и јединицом локалне самоуправе

2
укупно 40

Структура радне недеље библиотекара
Послови и радни задаци

Недељ. фонд часова

1. васпитно-образовна делатност - рад са ученицима

25

2. сарадња са наставницима и стручним сарадницима

5

3. библиотечко-информатичка делатност

3

4. културна и јавна делатност

3

5. стручно усавршавање

2

6. планирање и програмирање рада

2
укупно 40
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3.5.4 Остала задужења наставника и стручних сарадника
Наставници разредне наставе
Тијана Братић
Недељка Дидулица
Мирна Комненић
Лидија Вранић

Драгица Врвић
Данка Керић
Катарина Хајман
Љиљана Крстић
Маја Дробњаковић
Милена Меденица
Снежана Шукара
Мира Касаповић
Богдан Косовац

Снежана Стаменић
Марина Суботић
Жељка Грбан
Ивана Шушњар

Верица Милосављевић

Руководилац одељењског већа 1. разреда
СТИО
Координатор за сарадњу са Црвеним крстом
Тим за самовредновање
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
План наставе у природи, излета и екскурзија
Стручни актив за развој школског програма
СТИО
Тим за школски спорт
Стручни актив за развој школског програма
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
План наставе у природи, излета и екскурзија
Стручни актив за развој школског програма
Тим за екологију и заштиту животне средине
План писаних провера знања за ученике од 1. до 4. разреда
Руководилац одељењског већа 2. разреда
СТИО
Тим за избор ученика генерације
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе
Тим за културне активности и уређење школе
Радионице за будуће прваке
Стручни актив за развојно планирање
СТИО
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе
СТИО
Тим за самовредновање
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања
занемаривања
Тим за самовредновање
СТИО
План писаних провера знања од 1. до 4. разреда
Педагошки колегијум
Стручни актив за развојно планирање
Руководилац Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе
Тим за школски маркетинг
Стручни актив за развојно планирање
Тим за културне активности и уређење школе
Сарадња са Саветом родитеља
Координатор за сарадњу са организацијом Пријатељи деце
СТИО
Тим за самовредновање
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног већа разредне наставе
СТИО
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног већа продуженог боравка
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања
занемаривања
Стручни актив за развојно планирање
Руководилац Тима за културне активности и уређења школе
Тим за школски маркетинг

и

и
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Марија Ристић

Тања Дујовић
Данка Пештерац
Слободанка Лековић

Наталија Ђурђевић

Руководилац одељењског већа 4. разреда
Записник Наставничког већа
Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
занемаривања
Тим за професионални развој
Тим за школски маркетинг
Тим за културне активности и уређење школе
Руководилац Тима за школски маркетинг
Педагошки колегијум
Руководилац Тима за развој међупредметних
предузетништва
Руководилац одељењског већа 3. Разреда
Тим за школски спорт
СТИО

злостављања

и

компетенција

и

Наставници предметне наставе
Гордана Живковић

Бранка Рајчевић

Мирјана Аранђеловић

Василија Вилотијевић

Јелена Милојевић
Јасмина Мијатовић

Драгана Тодоровић
Јовановић

Руководилац Стручног већа Српског језика
Педагошки колегијум
Тим за професионалну оријентацију
Тим за културне активности и уређење школе
Тим за избор ђака генерације
Тим за завршни испит
Распоред и годишњи фонд часова
Тим за професионалну оријентацију
Школски одбор
Информациони систем- Доситеј
Тим за избор ђака генерације
Тим за завршни испит
Тим за професионалну оријентацију
Тим за културне активности и уређење школе
Тим за избор ђака генерације
Тим за завршни испит
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног актива за развој школског програма
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за културне активности и уређење школе
Стручни актив за развој школског програма
СТИО
Тим за професионални развој
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног већа Математике, Информатике и
Рачунарства и Техничког и информатичког образовања и Технике и
технологије
Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Координатор за електронски дневник
Тим за екологију и заштиту животне средине

Јелена Нисић-Недељковић

Руководилац одељењског већа 7. разреда
Тим за самовредновање
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за професионалну оријентацију

Оливера Миловановић

Председник Школског одбора
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за професионалну оријентацију
Тим за екологију и заштиту животне средине

Милена Савић
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Дубравка Дошеновић

Ирена Пауновић

Јово Боснић
Ивана Коцић

Наташа Јановић
Марија Милошевић
Весна Кнежевић

Марта Тодоровић
Живковић
Ранка Рајковић
Александар Јовановић
Бобана Красић
Татјана Тасић
Роналд Анжур

Дејан Матић
Марија Драговић
Драгана Станисављевић

Дејан Ранић
Александра Ђорђевић
Марија Трнавац

Катарина Димитријевић
Маја Ружић
Сања Вратоњић

Педагошки колегијум
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Руководилац Стручног већа страних језика
Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Школски одбор
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за самовредновање
Ученички парламент
Координатор Тима за избор ученика генерације
Школски календар
Тим за професионалну оријентацију
Руководилац одељењског већа 8. разреда
Тим за избор ђака генерације
Тим за завршни испит
Руководилац Тима за професионални развој
Тим за планирање и реализацију писмених провера знања
Педагошки колегијум
Руководилац Тима за екологију и заштиту животне средине
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Руководилац Стручног већа вештина
Тим за завршни испита
Педагошки колегијум
Тим за културне активности и уређење школе
Тим за завршни испит
Руководилац одељењског већа 6. разреда
Стручни актив за развојно планирање
Тим за културне активности и уређење школе
СТИО
Тим за екологију и заштиту животне средине
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног већа Физике, Хемије и Биологије
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног већа Историје и Географије
План наставе у природи, излета и екскурзија
Тим за школски спорт
Руководилац одељењског већа 5. разреда
Тим за школски спорт
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе
Руководилац Тима за школски спорт
Црвени крст, СТИО
Руководилац Тима за завршни испит
Координатор за електронски дневник
Тима за професионалну оријентацију
Координатор Тима за завршни испит
/
Тим за културне активности и уређење школе
Тим за завршни испит,Летопис школе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за екологију и заштиту животне средине
Педагошки колегијум
Стручни актив за развој школског програма
Руководилац тима за самовредновање
СТИО
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Данијела Вујовић

Руководилац Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Стручни актив за развојно планирање
Педагошки колегијум
Руководилац Стручног актива за развојно планирање
Руководилац СТИО
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе
Руководилац Тима за професионалну оријентацију

Руководиоци стручних већа
Стручно веће разредне наставе
Стручно веће Историје и Географије
Стручно веће Српског језика
Стручно веће страних језика
Стручно веће Математике, Информатике и Техничког
и информатичког образовања
Стручно веће Биологије, Физике и Хемије
Стручно веће вештина
Стручни актив продуженог боравка

Жељка Грбан
Бобана Красић
Гордана Живковић
Дубравка Дошеновић
Јасмина Мијатовић
Александар Јовановић
Весна Кнежевић
Ивана Шушњар

Руководиоци Разредних већа
1. разред – Тијана Братић
2. разред – Данка Керић
3. разред – Слободанка Лековић
4. разред – Марија Марић

5. разред – Татјана Тасић
6. разред – Марта Тодоровић Живковић
7. разред– Јелена Нисић Недељковић
8. разред – Ивана Коцић

Задужења наставника у остваривању програма слободних активности ученика
Слободне активности разредне наставе
1.разред
Креативне радионице – Тијана Братић, Недељка Дидулица, Мирна Комненић, Лидија Вранић
2. разред
Математичарење – Драгица Врвић
Приче и задаци за паметне главе – Данка Керић
Јога за децу – Катарина Хајман
Деца и медији - Љиљана Крстић
Драмска секција – Верица Милосављевић
3.разред
Математичарење Маја Дробњаковић, Снежана Шукара, Слободанка Лековић
Рецитаторска секција- Милена Меденица
Приче и задаци за паметне главе - Жељка Грбан
Моје руке могу свашта - Марина Суботић
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4. разред
Драмско рецитаторска секција – Мира Касаповић
Креативне радионице- Тања Дујовић, Богдан Косовац, Снежана Стаменић, Марија Ристић
Слободне активности предметне наставе и обавезне слободне активности
Новинарска секција- Мирјана Аранђеловић
Драмска секција- Гордана Живковић
Литерарна секција- Василија Вилотијевић
Моделарска секција, Александар Јовановић
Саобраћајна секција – Александар Јовановић
Роботика- Драгана Станисављевић
Кошаркашка секција- Роналд Анжур
Рукометна секција- Татјана Тасић
Атлетска секција- Роналд Анжур, Татјана Тасић
Фудбалска секција- Драган Матић
Секција Црквенословенског језика- Александра Ђорђевић
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IV ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА;
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА; СТРУЧНИХ САРАДНИКА, СТРУЧНИХ
ОРГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ
4.1 ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
4.1.1 План рада Директора школе
Директор школе: Горан Шоботовић
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 стручно-педагошких 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 образовноваспитног рада наставника и стручних сарадника.
У току 2019/2020. 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 и извештавати све
сараднике о реализацији. Сарађиваће са свим органима, већима и тимовима, обављати
индивидуалне разговоре и старати се о квалитету живота и рада школе и оних који у њој живе.
Активно ће учествовати у свим активности које доприносе унапређење рада школе. Подстицаће
и личним примером указивати на одговорност, толеранцију, разумевање и ангажовање. Пружаће
подршку и доприносити општем развој и напредовању .
Пратиће нова техничка достигнућа и у складу са финансијским могућностима, омогућаваће да се
иновације имплементирају у установи. На тај начин школа постаје спремна да прихвати и
примени нове идеје. Стараће се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда
постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада. Као и о остваривању Развојног плана школе.
Вршиће константан педагошко-инструктивни увид и пратити квалитет образовно- васпитног
рада и педагошке праксе.
Подручје рада / Активности
Програмирање
1.Учешће у изради програмске структуре рада школе
2.Представљање Годишњег плана рада на седници
Наставничког већа и ШО
3.Иницирање израде Школског програма и праћење
његове реализације
4.Праћење реализације Развојног плана
5.Израда месечног плана послова школе и плана директора
6.Израда мерила за праћење реализације Годишњег плана
рада
7.Израда финансијског плана за 2020.год.
8.Праћење стручног усавршавања настававника
Организациони послови

Начин реализације
Подела задужења
Презентација,
образлагање
-Анализа,
планирање
-Анализа,
планирање

Сарадници
Стручна
служба

Време
До 15.9.
До 15.9.
Током
године
До 30.8.
До 30.8.
До 30.8.

29

ОШ “Радоје Домановић” 
1.Организација рада
2.Подела задужења на почетку школске године
3.Израда плана набавке опреме и наставних средстава и
инвестиционог одржавања
4.Праћење реализације инклузивне наставе
5.Самовредновање и вредновање рада школе
6.Организација инвестирања и израде завршног рачуна
7.Пружање помоћи у обављању административнофинансијских послова
8.Праћење утрошака финансијских средстава и праћење
законских прописа
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
1.Посета часовима с циљем увида у организацију
наставног рада и квалитета припрема за наставу
2.Увид у планирање и припрему наставе
3.Обилазак наставе
4.Индивидуални разговори са наставницима после
посећених часова у циљу пружања помоћи у планирању и
програмирању
5.Саветодавни рад са родитељима ученика
6.Групни облици инструктивног рада са наставницима
(Стручна већа, Стручни активи и Тимови, седнице
Одељењских већа, Наставничко веће, Педагошки
колегијум)
Аналитички рад
1.Анализа остварив. Годишњег плана и програма рада
2.Анализа успеха ученика на I и II полугод.,
реализација Годишњег програма рада
3.Израда различитих извештаја за потребе педагошких и
друштвених институција
4.Анализа реализованих програма рада наставника и
сарадника
5.Извештај о раду школе за школску 2018/19. и
полугодишњи извештај за текућу школску годину
6. Анализа остваривања Развојног плана
7. Анализа остварености Школског програма
Рад у стручним и другим органима школе
1.Припрема седница стручних органа
2.Педагошко-инструктивни послови у раду стручних већа
3.Припрема и вођење седнице Наст. већа и Педагошког
колегијума
4.Стварање радне атмосфере, међусобног поштовања,
разумевања и помагања
5.Праћење рада осталих стручних органа
6.Инструкције у вези педагошке и др. документације
7.Инструкције у вези примене Закона о основном
образовању и васпитању и Закона о основама система
образовања и васпитања, Статута школе и као и свим
правилницима и правним актима школе
Рад на педагошкој документацији
1.Давање инструкција за израду инструмента - анкета,
упитника, потребних за снимање и праћење одређених
резултата
2.Увид у планирање и припрему наставе
3.Контрола вођења педагошке документације

- Орг. рада свих
видова наставе и
служби
-Анализа,
планирање
-Праћење рада
Тимова
-организациони
послови
-Преглед
документације
-анализа, контрола
-помоћ и инструк.
рад
-анализа,
предлози за
унапређивање
образовноваспитног рада
-Сарадња
-Руковођење
седницама
-Присуствовање
сат. Тимова
-Анализа увидом
у документацију
-Присуствовање
седницама Одељ.
већа
-Писање
извештаја
-преглед, анализа
и израда
документације

-Током године
-Руковођење
седницама,
-Током године
-Подстицање
тимског рада,
квалитетне
сарадње Руковођење
седницама
-Инструктивни
рад
-инструкције
-преглед
документације,
контрола

Педагог,
психолог,
стручне
службе,
наставниц
и
Педагог,
психолог,
Тим за
заштиту
деце од
насиља,
злостављ,
занемар.,
Тим за
инклузи.
образ.

Педагог,
психолог,
наставниц
и

До 30.8.
До 30.8.
До30.12.
Током
шк. год.
Током
шк. год.
До 30.12
Током
године
Током
године

До 30. 9.
Током
године
Током
године

Ток. год.
Крај 1.
полугод,
крај шк.
године
Током
године
II-VI
До 15.9.

Током
године
Педагог,
психолог,
наставниц
и

Педагог,
психолог

Током
године

Стручно усавршавање и евидентирање рада
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1.Учешће у раду Тима за професионални развој
2.Праћење стручне литературе
3.Учешће на различитим семинарима
Културна и јавна делатност школе
1.Иницирање промена и садржаја у културној и јавној
делатности школе
2.Испраћај ученика осмог разреда
Сарадња са институција и организацијама
1.Сарадња са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја (информације, огледи, развој,
финансирање, усавршавање и др.)
2.Сарадња са институцијама и организацијама Општине и
града Београда
Евалуаторска улога
1.Учешће у изради програма вредновања рада школе и
његовој реализацији
2.Организација израде инструментарија за:
-праћење припремања наставника за наставу, сарадња са
родитељима, усавршавање наставника, објективније
вредновање успеха ученика, вредновање рада стручних
служби школе, инструменти за вредновање постигнућа
ученика на такмичењима и смотрама, учешће у евалуацији
свих видова рада у школи (настава,службе и др.)

-доношење одлука
-праћење
-учешће

Педагог,
психолог,
Тим за
проф.разв.

Током
године

-Анализа,
организација,
подела задужења
-организација

Тим за
култур.
активнос.

Током
године
Јун

-Размена
информација

Стручне
службе

Током
године

Сарадња са Тимом
-учешће у изради

Тим за
самовредн
овање,

Праћење, анализа,
мере за
унапређивање
рада

Психолог,
педагог

Јунавгуст
Током
шк.год.
Током
шк. год.
Током
шк. Год.

Место реализације: Све побројане активности одвијају се у школи
4.1.2 План рада Школског одбора
Председник Школског одбора: Оливера Миловановић
Као и протеклих година Школски одбор ће се бавити питањима која су од значаја за рад школе
и унапређење образовно-васпитног рада у њој.
Време
Садржај рада
Начин
Реализатори
(активности)
реализације
IX
Усвајање Извештаја о раду школе у шк. 2018/19.
Договор,
Чланови ШО,
год, усвајање Извештаја о раду Директора школе дискусија,
секретар и
у шк. 2018/19.год, доношење Годишњег Плана
информисање директор
рада школе за шк. 2019/20.год; усвајање
Извештаја о самовредновању
X
Програм професионалне оријентације;
Договор,
Чланови ШО,
планирање,
секретар и
дискусија
директор
XI
Упознавање са записником о редовном
Информисање, Чланови ШО,
инспекцијском надзору, као и са отписом
дискусија,
секретар и
застарелих потраживања
размена
директор
искустава
I
Усвајање Извештаја о попису основних
Договор,
Чланови ШО,
средстава, ситног инвентара и новчаних
дискусија,
секретар и
средстава у 2018.год.; доношење годишњег
усклађивање
директор, шеф
Плана набавки, Финансијског плана, као и
рачуноводства
усвајање Финансијског извештаја;
II

Усвајање Извештаја о раду Директора у првом
полугодишту школске 2019/20.год, усвајање

Договор,
дискусија,
информисање

Чланови ШО,
секретар и
директор
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Завршног рачуна, упознавање са извештајем о
реализацији Финансијског плана за 2019.год;
VI
Доношење Одлуке о условима за издавање
Договор,
дискусија,
школског простора за наредну школску годину,
планирање и
доношење одлуке о оглашавању реализације
организација,
наставе у природи, излета и екскурзија ученика
размена
од првог до осмог разреда за наредну школску
искустава
годину (мада за ову школску годину екскурзије и
излети се вероватно неће реализовати по одлуци
директора) као и одлуке о формирању група за
продужени боравак, упознавање са
Информацијама о обављеном завршном испиту
на крају школске 2019/20.год.
VIII
Отварање понуда и избор закупаца школског
Договор,
дискусија,
простора у школској 2020/2021.год;
планирање и
Усвајање Предлога финансијског плана за
организација,
наредну школску годину.
размена
Овај оквирни план не искључује друге текуће
искустава
теме и теме од значаја за рад школе у наредној
школској години као ни време реализације.
Место реализације: Све побројане активности одвијају се у школи.

Чланови ШО,
секретар и
директор

Чланови ШО,
секретар и
директор

4.2 ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
4.2.1 План рада Савета родитеља
Предеседник Савета родитеља Ален Анђелковић.
Р.б
Активност
р
Избор осигуравајуће куће код које ће се
1 ученици осигурати у периоду од годину
дана
2

Усвајање извештаја о раду школе у
2018/2019. школској години

3

Усвајање програма и плана рада школе за
2019/2020. годину

4

Одређивање дневница наставницима за
извођење наставе у природи и екскурзија

5
6
7

Време
реализације

Ко реализује

Потребна
средства

Септембар/
октобар

Савет
родитеља

не

Савет
родитеља

не

Савет
родитеља

не

Савет
родитеља

не

Савет
родитеља

не

Почетком
школске
године
Почетком
школске
године
Почетком
школске
године

Безбедност ђака пешака на путу до школе и
Јесен/Пролеће
организовање аутобуског превоза за ђаке
2019/2020.
који живе даље од школе
Уређење дворишта и организовање дана
Јесен/Пролеће
током којих ће ученици са родитељима
2019/2020.
сређивати двориште
По потреби
Прикупљање старог папира
током школске
године

Савет
родитеља &
Школа
Савет
родитеља &
Школа

? (да)
не
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8
9
10
11
12
13

Припрема пријаве за конкурс МКИ (дечје
стваралаштво и стваралаштво за децу и
младе).
Пријава на конкурс МКИ
Разматрање извештаја о изведеним
екскурзијама и наставама у природи
Разматрање предложених уџбеника за
школску 2020/2021. годину;
Евентуално увођење додатних одељења
продуженог боравка.
Припрема плана рада Савета школе за
школску 2020/2021. годину;

Јануар 2020
Фебруар 2020
Током другог
полугодишта
Током другог
полугодишта
Крајем другог
полугодишта
Крајем другог
полугодишта

Савет
родитеља &
Школа
Школа
Савет
родитеља
Савет
родитеља
Савет
родитеља
Савет
родитеља

не
не
не
не
не
не

Планирање и програмирање образовно-васпитног
рада

4.2.2 План рада педагога
Педагог: Сања Вратоњић
1. Ц и љ
Примена савремених теоријских и практичних сазнања педагошке науке у процесу остваривања
задатака основног образовања и васпитања и унапређивања васпитно - образовног рада.
2. З а д а ц и
-Учествовање у стварању програмских педагошко - организационих и дидактичко-методичких
услова за остваривање циљева основне школе;
- Унапређивање, осавремењавање и рационализација васпитно-образовног рада;
- Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата васпитно-образовног рада;
- Подстицање и праћење развоја ученика (интелектуалног, социјалног, емоционалног, моралног,
естетског, физичког и професионалног);
- Организовање педагошко - психолошког образовања наставника;
- Оставривање сарадње са родитељима;
- Остваривање сарадње са предшколским установама, средњим школама, факултетима,
институтима, здравственим, социјалним и културним институцијама, стручним службама
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републичким заводом за тржиште рада и
другим институцијама од значаја за основно образовање и васпитање.
Место одвијања активности: школа
Обл.
Вр.
Активности
Начин реализације
Сарадници
1.Учешће у изради
Праћење измена у Закону,
Секретар,
VI школских докумената
корекција и допуна школских
наставници,
VIII
докумената
директор
2. Учешће у изради
VI Годишег плана рада школе
VIII
Учешће у изради плана
самовредновања
-Анализа извештаја,
Учешће у изради плана за
-дискусије,
заштиту дискриминације,
-дефинисање садржаја рада,
насиља, злостављања и
-дефинисање начине
занемаривања
реализације,
Руководиоци
Учешће у изради плана
-договори око поделе задужења, Тимова и
стручног усавршавања
- предвиђање временске
Стручниних и
Учешће у изради плана за
динамике
Разредних већа
професионал. оријентацију
Учешће у изради плана
активности из ШРП-а за
наредну школску годину
Учешће у изради плана за
инклузивно образовање
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Учешће у изради плана
рада Одељ. и Струч. већа,
Педагошког колегијума.
-дефинисање садржаја рада,
начина реализације, временске
3. Израда годишњег плана
динамике, места реализације,
рада педагога
сарадника
Операционализација садржаја
4. Израда месечних планова рада, начина реализације,
временске динамике, места
рада педагога
реализације, сарадника на
месечном нивоу у складу са
годишњим планом рада
5. Израда плана посете
- одређивање временске
часовима (редовне,
динамике у складу са
допунске, додатне наставе и распоредом часова и потребама
ваннаставних активности)
школе
6. Учешће у изради ИОП-а
- учешће у изради педагошког
профила
7. Помоћ наставницима у
планирању
1. Преглед педагошке
документације

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

2. Учешће у изради
годишњег извештаја о
раду школе

3. Праћење реализације
школског програма
4. Праћење и вредновање
наставног процеса
5. Праћење реализације
самовредновања
6. Праћење реализације
профес.
оријентације
7. Праћење и вредновање
примене
индивидуализације и
ИОП-а

-сугестије и саветодавни рад
везан за израду годишњих
планова рада наставника
-Увид у Дневнике о- в рада,
Дневнике осталих облика о- в
рада, Дневнике продуженог
боравка, годишње и оперативне
планове рада наставника и др
-Бележење корекција и
недостатака
-прикупљање појединачних
извештаја о раду,
-прикупљање података везаних
за успех и владање ученика,
изостанке
- анализа добијених података
-Прикупљање података о
реализацији редовне, допунске,
додатне наставе и слободних
активности
- обиласци часова,
- бележење и анализа
-пружање повратне информ. и
предлога за унапређење
- координирање рада Тима
- праћење реализације ГП
-организовање састанака Тима
- праћење реализације ГП и
ангажовање око реализације
појединачних активности
- присуствовање састанцима и
анализа ситуације
-прикупљање података
- организовање састанака Тима

VII VIII
самостално

самостално

Наставници

Одељ.стар,
психолог,
родитељи, ученици

Одељењске
старешине,
наставници
Одељењске
старешине,
предметни
наставници
директор
Одељењске
старешине,
руководиоци
Стручних и
Разредних већа
Тим за развој
школског
програма,
наставници
Наставници

IX VIII

IX III
IX VI
VI VIII
IX VIII

VI VIII

На
клас.
пери
оду

IX VI
Чланови Тима
IX VI
Сарадња са
члановима Тима
Чланови тима за
ИО, одељ. стар,
родитељи

По
потр
еби

IX VI
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8. Праћење прилагођавања
ученика
1. разреда
9. Праћење прилагођавања
ученика
5. разреда

10. Праћење прилагођавања
нових ученика
11. Праћење оцењивања
ученика

Рад са наставницима

1. Пружање подршке
наставницима у
програмирању и планирању
образовно-васпитног рада
2. Сарадња са
наставницима на
упознавању и примени
савремених облика и
метода рада
3. Посете часовима
редовне, допунске и
додатне наставе и
слободних активности
- анализа стања ради
унапређивања образовноваспитног рада

- разговори у циљу прикупљања
података и евидентирања и
појачаног васпитног рада са
децом која имају проблема са
адаптацијом
-израда анкете везане за
адаптацију ученика 5. разреда
на предметну наставу
- спровођење анкетирања
-обрада података и анализа
- презентација извештаја
-периодични разговори са
ученицима, родитељима, одељ.
старешинама ради размене
информација
- Увид Дневнике рада о-в рада,
педагошке свеске
- праћење примене Правилника
о оцењивању
Усклађивање о-в рада са
специфичностима одељења али
и пијединаца
Информисање наставника о
иновацијама у настави,
консултације у вези са
применом, праћење примене

-Анализа посећених часова кроз
сагледавање њихове
дидактичко -методичке
заснованости (реализација
образовно-васпитних циљева,
примена метода, облика,
средстава и оцена акт. ученика)
-Индивид. разговори са настав.
4. Пружање помоћи
Анализа садржаја наставних
наставницима у планирању јединица, консултације у вези
и реализац. угледних часова са применом
иновативних метода рада
5. Пружање подршке
- Упознавање наставника са
наставницима у коришћењу различитим приступима у
различитих метода, техника оцењивању
и инструмената за
-консултације у вези са израдом
оцењивање
инструмената за оцењивање
6. Сарадња на
-Константна размена
идентификовању даровитих информација о раду и
ученика као и оних са
понашању ученика,
тешкоћама у учењу и
евидентирање и осмишљавање
понашању
стратегију за рад
-Давање инструкција,
7. Пружање подршке
наставницима у раду са
осмишљавање стратегије,
ученицима којима је
примена индивидуализације,

Одељ.старешине
1. разреда,
родитељи

IX VI

Одељењске
старешине
ученика 5.
разреда и
родитељи

XII I

Одељењске
старешине,
психолог,
родитељи
директор

IX VI

IX VI
Наставници

VIII
- VI

Наставници
IX VI
Наставници,
директор

Руководиоци
Одељењ.и
Стручних већа

IX VI

XVI

Наставници
IX VI
Тим за ИО
IX VI
Наставници,
одељењске
старешине,
родитељи

IX VI
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Рад са ученицима

потребна додатна образовна
подршка
9. Сарадња са одељењским
старешинама у планирању
и реализацији часова
одељењског старешине
10. Пружање подршке
одељењским старешинама
1. разреда

израда ИОП-а, праћење и
вредновање
-Помоћ у одабиру тема у складу
са узрасним карактер. и
специфич, подршка у решавању
проблема на нивоу одељења
Информисање о структури
одељења, праћење адаптације,
осмишљавање стратегија за
унапређење рада
Идентификовање ученика са
11. Пружање подршке
проблемима у учењу и
наставницима и
одељењским старешинама у понашању, осмишљавање
стратегије појачаног васпитног
појачаном васпитном раду
рада, праћење ефеката, укључ.
са ученицима који имају
родитеља у процес решавање
проблеме у учењу и
проблема, упућивање на друге
понашању
установе према потреби
12. Пружање помоћи
Утврђивање способности,
наставницима и
афинитета и потреба ученика
одељењским старешинама у
професионалном
усмеравању ученика
13. Пружање подршке и
Саветодавни рад, укључивање
помоћи наставницима и
надлежних установа према
одељењским старешинама у потреби
унапређивању сарадње са
родитељима
14. Праћење вођења
- Редовни увид у годишње и
педагошке документације
месечне планове рада,
наставника
припрема за час и других
докумената од значаја
-Вођење евиденције
15. Сарадња са
- Посете часовима
наставницима у изради
- Одабир компетенција које су
плана професионалног
најмање заступљене у стручном
развоја и напредовања у
усавршавању
струци
- педагошко-инструктивни рад
16. Педагошко-Увођење у посао, стручна
инструктивни рад са
помоћ у реализацији образовноприправницим, студентима васпитног рада, вођењу
документације, организација
обављања стручне праксе
1. Тестирање ученика за
- Примена тестова ТИП1
полазак у школу
- Индивидуални разговори
- Евидентирање запажања
2. Праћење успеха и
-Индивидуални разговори са
напредовања ученика у
ученицима, наставницима,
наставним и ваннаставним
родитељима
активностима
- Посете часовима
-Праћење и информисање о
успеху и владању ученика на
Одељењским већима од 1. до 8.
разреда

Одељењске
старешине од 1.
до 8. разреда

VIII
-VI

Одељењске
старешине 1.
разреда

Ток
ом
год.

Одељењске
старешине од 1.
до 8. разреда

IX VI

Одељ. стар. 7. и
8. разреда
Тим за
професионалну
оријентацију
Наставници
Психолог

IVI

IX VI

Наставници
IX VI
Наставници
Директор
Тим за стручно
усавршавање
Психолог
Ментори
Наставници који
се истичу у раду

X
– III,
VIII

Психолог

IV VI

Директор

IX VI

IX VI
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3. Учешће у структуирању
одељења 1. разреда
4. Распоред нових ученика
и праћење њихове
адаптације
5. Васпитни рад у одељењу:
- Ефикасне методе и
технике учења за ученике
5,6,7.и 8.раз.
-Насиље-врсте, облици за
ученике 5,6,7.и 8.раз
-Конструктивно решавање
конфлик.за ученике 5,6,7. и
8.раз.
-информисање у оквиру
проф. оријент.
6. Појачан индивидуални
васпитни рад са ученицима
који имају проблеме у
учењу и понашању

7. Подршка ученицима код
којих се примењ. у настави
индивидуализација и ИОП

Рад са
родитељима

8. Рад у оквиру
професионал.
оријентације:
-информисање о
активностима и временском
динамиком полагања
завршног испита
-испитивање
професионалних жеља и
опредељења ученика
- Презентација средњих
школа за ученике 7. и 8.
разреда
-Помоћ приликом
попуњавања листа жеља
9. Учешће у раду
Вршњачког тима
1. Организовање и
реализација родитељских
састанака:
- за родитеље ученика 1.
разреда: Полазак детета у
школу-улога родитеља
-за родитеље ученика 5.
разреда:

Уједначавање одељења

Психолог

Индивидуални разговори са
ученицима, одељењским
старешинама, родитељима

Психолог
Наставници

Индивидуални и групни
саветодавни рад

Одељењске
старешине
Психолог

VII VIII
IX VI
IX VI

Предавања, радионице,
презентације

Информисање, саветодавни рад
са одељењским старешинама и
родитељима, саветодавни рад са
ученицима, осмишљавање
плана, договарање,
континуирано праћење
резултата
- Индивидуални разговори
-Израда педагошког профила,
развијање ИОП-а, праћење и
вредновање реализације
-пружање подршке члановима
Тима за професионалну
оријнтацију

Формирање Тима
Обучавање тима, организовање
акција
- Тимски рад са одељењски
старешинама
- праћење реализације
родитељских састанака

Психолог
Одељењске
старешине
Наставници

IX VI

Одељ.старешине
наставници
Родитељи
Тим за ИО

IX V

- Тим за
професионалну
оријентацију

Наставници
грађан. наставе
Одељ. стареш.
Директор
Психолог

XII I

IX VI
IX
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Адаптација на предметну
наставу
- за родитеље ученика 8.
разреда: Полагање
завршног испита и упис у
средњу школу
2. Упознавање родитеља са
важећим законима,
правилницима, конвенциј.,
протоколима и др. докуме.
који се у школи примењују
3. Учешће у планирању и
реализацији Дана отворене
школе
4. Укључивање родитеља у
поједине сегменте рада
школе

Рад са директором, стручним сарадницима

5. Пружање подршке и
помоћи родитељима чија
деца имају тешкоће и
проблеме у учењу,
понашању, развоју
6. Саветовање и пружање
помоћи родитељима у
креирању квалитетног
слободног времена ученика
7. Сарадња са Саветом
родитеља
1. Сарадња са директором и
психологом на изради
програма, планова, анализа,
извештаја и других
стратешких документата
2. Сарадња у оквиру рада
стручних Тимова и
комисија

3. Сарадња на формирању
одељења и расподеле
одељењских старешина

- представљање истих на
седницама Наставничког већа
- припрема материјала за
родитељске састанке

Секретар
Психолог
Представник
Савета родитеља

IX VI

Осмишљавање активности

Тим за школски
маркетинг
Психолог
Тимови
Директор
Психолог

IX VI

Одељењске
старешине
Представници
надлежних
установа
Представници
Опш. НБг
Образ. и култ.
установе,
спортски центри
Наставници
Директор
Секретар
Наставници

IX VI

Директор
Руководиоци
Тимова и
комисија

IX VIII

Психолог
Директор

VI VIII

-Укључивање родитеља у
активности које школа
организује у складу са њиховим
могућностима и интересовањ.
- Индивидуал. саветодавни рад
- Праћење напредовања ученика
- Упућивање на надлежне
установе и остваривање
сарадње
Индивидуални саветодавни рад,
праћење ученика и упућивање
на различите образовне,
спортске, културне и друге
активности у складу са
њиховим афинитетима
Информисање предст. Савета
родит. о различитим питањима
Увид и анализа документације
ради унапређивања образовноваспитног рада
Планирање и реализација
активности у оквиру Тима за
самовредновање, Тима за
заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања, Тима за стручно
усавршавање, Тима за
професионалну оријентацију,
Тима за стручно усавршавање,
Тима за инклузивно
образовање, Комисије за
праћење реализације образовноваспитног рада
Уједначавање одељења првог
разреда, одабир одељењских
старешина-анализа рада,
консултације

IX VI

IX VI

IX VI
IX VIII
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4. Сарадња по питању
приговора и жалби
родитеља
5.Сарадња са педагошким
асистентом и личним
пратиоцем детета
1. Учешће у раду
Наставничког већа,
Педагошког колегијума,
Стручних, Разредних и
Одељењских већа
2. Координирање Тима за
самовредновање и Тима за
ИО

3. Учешће у раду Тима за
заштиту од дискриминациј,
насиља, злостављања и
занемаривања, Тима за
професионалну
оријентацију, Тима за
професионални развој,
Тима за ШРП, Комисије за
праћење реализације
школског програма
1. Сарадња са центром за
социјални рад

2. Сарадња са
предшколском установом
“11. април”

3. Сарадња са средњим
школама
4. Сарадња са основним
школама
5. Сарадња са Домом
здравља “Нови Београд”
6. Сарадња са Центром за
патологију говора

Решавање приговора и жалби,
разговори са родитељима,
наставницима, ученицима
Размена информација и
усаглашавање образовноваспитних активности
-информисање о резултатима
спроведених истраживања,
анализа и др. активности од
значаја за образовно-васпит.рад

Психолог
Директор
Одељ. стареш.
Тим за ИО
Директор

IX VI

Директор
Психолог

IX VIII

Учешће у изради годишњег
плана и координисање
активности, подела задужења,
учешће у реализацији
планираних активности, израда
извештаја и предлагање мера за
унапређење рада
Учешће у изради годишњег
плана активности, учешће у
реализацији планираних
активности, учешће у изради
извештаја и предлагање мера за
унапређење рада

Директор
Чланови Тимова

IX VIII

Директор
Руководиоци
Тимова

IX VIII

У ситуацијама када је потребна
подршка (деца са ризичним
понашањем, разводи родитеља,
социјално угрожени)
остваривање контакта и
сарадње
Пружање подршке Тиму за
школски маркетингПрезентација школе,
организација посета
предшколаца школском часу

Директор
Одељењске
старешине
Психолог
Социјални
радници

IX VI

Тим за школски
маркетинг
Директор
Управа, стр.сарад.
и васпитачи
предшк. установе,

II
III
IV

- Остваривање контаката и
организација презентација
средњих школа за ученике 7. и
8. разреда
Комуникација, сарадња,
размена информација и
искустава са стручним
сарадницима из других ОШ
Сарадња везана за организацију
предавања за ученике везаних
за очување и заштиту здравља
Упућивање ученика и родитеља
ради добијања додатне подршке
и помоћи

Психолог и
особе задужене
за презентацију
средњих школа
Самостално

IV
V

Задужена лица
из Дома здравља
“Нови Београд”
Психолог
Стручна лица из
установе

IX VI

По
потре
би

IX VIII

IX VI
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7. Сарадња са Институтом
за ментално здравље

Упућивање ученика и родитеља
ради добијања додатне подршке
и помоћи
8. Сарадња са МУП-ом
Учешће у организацији
предавања за ученике, сарадња
у вези са ученицима са
проблемима у понашању
9. Сарадња са Филозофским Организација спровођења
и Учитељским факултетом стручне праксе студената
1. Свакодневно вођење
Дневника рада

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

2. Вођење евиденције о
предатим годишњим и
оперативним плановима
наставника
3. Израда годишњег плана
рада и месечних планова
рада педагога

4. Израда извештаја о раду
педагога на годиш. нивоу
5. Израда извештаја о
успеху и владању ученика
(полугодишњи и годишњи)

Евидентирање и бележење свих
реализованих активности на
дневном нивоу (разговори са
наставницима, ученицима,
родитељима и другим
активностима)
Увид и евидентирање
достављених годишњих и
месечних планова рада
наставника
Израда годишњег плана и
програма на основу Правилника
о програму свих облика рада
сарадника, израда месечних
планова рада на основу
годишњег плана рада
Вођење евиденције и
представљање реализован. акт.
Прикупљање и интерпретација
статистичких података

Психолог
Стручна лица из
установе
Задужена лица
из МУП-а
Директор

IX VI
IX VI

Наставници
Представници
установа
самостално

IX VI

самостално

IX VI

самостално

IX VIII

самостално

VI VIII
II,
VIII

Одељ.старешине
Тим за
статистичку
обраду података

IX VIII

6. Вођење евиденције о
посећеним часовима

Евидентирање посећених часова са
анализом ради унапређења
образовно-васпитног рада

самостално

IX VI

7. Документација са
извештајима о реализован.
истраживањима
8. Документација о раду
Тима за самовредновање

Осмишљавање и реализација
истраживања

Сви
заинтересовани

IX VI

Евидентирање састанака Тима
за самовредновање, реализација
планираних активности
Евидентирање састанака Тима,
реализација планираних активн.

Чланови Тима за
самовраднов.

IX VIII

Чланови Тима за
ИО, Одељењске
старешине
Чланови Тима за
заштиту
Одељ. старешине

IX VIII

Директор
Психолог
Наставници

IX VIII

Самостално

IX VIII

9. Документација о раду
Тима ИО
10. Документација о раду
Тима за заштиту
11. Припрема за послове
предвиђене програмом и
планом рада
12. Вођење личног
портфолиа о стручном
усавршавању

Евидентирање састанака
Тима,реализација планираних
активности
Припремање у складу са
активностима (консултовање
литературе, закона и правилн.,
протокола, припрема
материјала, извештаја,анализа)
Прикупљање и прилагање
потврда са семинара, стручних
трибина, конференција

IX VIII
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13. Стручно усавршавање

Евидентирање важних тачака у
професионалном развоју
Учешће на акредитованим
семинарима, трибинама,
конференцијама, секцијама,
праћење стручне литературе

Самостално

IX VIII

4.2.3 План рада психолога
Психолог: Данијела Вујовић
Све активности се одвијају током године, изузев I тачке која се одвија током VIII – IX и VI.

ОБЛАСТ РАДА
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА (посредан рад)
Учествовање у припреми:
Акционог плана установе, школског програма, програма појачаног васпитног рада, плана
самовредновања установе, индивидуалних образовних планова за ученике;
Учествовање у изради годишњег плана рада школе и његових појединих делова (програма
стручних органа и тимова, стручног усавршавања, програма рада стручног сарадника, сарадње
са породицом, сарадње са друштвеном средином, програма и акционог плана за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања). Учествовање у припреми делова годишњег плана рада
школе који се односе на планове и програме: подршке ученицима (додатна образовна подршка,
професионална оријентација );
Учествовање у избору дидактичког материјала и уџбеника у школи;
Припремање плана посете психолога васпитно-образовним активностима/ часовима у школи;
Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога;
Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја.
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА (посредан рад)
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за
побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних и
развојних потреба деце/ ученика;
Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу.
Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних
стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем
свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање
постигнућа;
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за
децу;
Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе (учешће
у изради инструмента процене, дефинисању узорка и изради квалитативне анализе добијених
резултата);
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА (непосредан рад)
Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег напредовања
у функцији подстицања развоја детета/ученика и учења. Саветодавни рад усмерен ка стварању
психолошких услова за подстицање целовитог развоја деце/ученика;
Пружање стручне подршке наставницима усмерено на адекватно и правовремено задовољавање
потреба детета (подстицање игре и других активности),
Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног
рада са децом, односно ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовноваспитним потребама детета, односно ученика; избора поступака посматрања и праћења
напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; стварања
подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; развијања комуникације и сарадничких односа
у групи, односно одељењу;
Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња,
конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности детета, односно
ученика, подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала;
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Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења и резултатима
испитивања групне динамике, одн. социјалне интеракције у појединим одељењима
Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно наставе на
основу уочених потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке процене
индивидуалних карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и
остварености образовних постигнућа у школи;
Пружање подршке наставницима координисањем израде и у сарадњи са наставницима и
родитељима, тимско израђивање педагошког профила ученика. Учествовање у развијању
индивидуалних образовних планова коришћењем резултата сопствених психолошких процена и
психолошких процена добијених из других установа;
Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок
неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика
понашања и предлагање мера за њихово превазилажење;
Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су
у функцији развоја професионалне каријере ученика;
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, указивање на
психолошке узроке евентуалних поремећаја интерперсоналних односа у групама и разредима и
предлагање мера за њихово превазилажење;
Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима;
Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеној активности,
односно часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента васпитно-образовног,
односно образовно- васпитног процеса;
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких
задатака, у оквиру стручних већа, актива и тимова;
Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу
увођења у посао и лиценцирања;
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА (непосредан рад)
Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и подршка ученицима у
превазилажењу тешкоћа адаптације;
Учешће у праћењу напредовања и пружању подршке учениц. у развоју и учењу;
Учешће у тимском осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду
са децом;
Испитивање детета уписаног у основну школу проценом интелектуалног, емоционалног и
социјалног статуса ради прављења структура одељења и давања препорука за даљи рад; Ретест
по потреби
Учешће у структуирању група продуженог боравка;
Испитивање општих и посебних способности, професионалних интересовања, праћење
мотивације за школско учење, групне динамике одељења и статуса појединца у групи,
психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих
психолошких мерних инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради
добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других послова
у раду са наставницима, родитељима, институцијама;
Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања;
Рад са ученицима на унапређењу социјалних вештина, превазилажењу непријатних психичких
стања, ојачавању поверења у себе и друге и богаћењу позитивних сазнања о себи и другима;
Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и
саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације
ученика), Процена ТПИ ТЛР
Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу;
Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, односно одељењу у акцидентним
кризама;
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Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у
школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са наставе
пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права;
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА (непосредан рад)
Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање
ученика и праћење његовог развоја;
Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који имају различите тешкоће
у развоју, учењу и понашању и сарадња у вези са пружањем подршке у реализацији
индивидуалних образовних планова;
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација;
Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила
понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад;
Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, односно старатељима
ученика (информисањем родитеља и давањем предлога по питањима која се разматрају на савету
родитеља, учествовање родитеља у школским активностима, родитељски састанци и друго);
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА (непосредан рад)
Сарадња са директором на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности
и флексибилности образовно-васпитног рада установе
Сарадња са директором на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа;
Сарадња са директором на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања
(предавања, семинари ) за учитеље, наставнике и стручног сарадника у оквиру установе;
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао учитеља,
односно наставника;
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА (посредан рад)
Учествовање у раду Наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа, и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и
јачање наставничких компетенција);
Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта,
Учествовање у раду Стручних већа, Актива за развојно планирање и развој школског програма
и Педагошког колегијума
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (посредан рад)
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце/ ученика;
Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија и др.
Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама,
удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце/ученика:
основне школе у окружењу, центри за социјални рад, домови здравља, заводи за ментално
здравље и друге здравствене установе и др.
IX.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
(посредан рад)
Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и
евиденција о раду са дететом ( досије ученика);Вођење евиденције, по потреби, о извршеним
анализама, психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др;
Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада
психолога;
Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке
о ученицима;
Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, учествовањем у активностима секције
психолога у образовању), похађањем акредитованих семинара, похађањем стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању;
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4.2.4 План рада библиотекара
Библиотекар: Марија Трнавац
Све активности се одвијају током године.
Начин
реализа.

Сарадници

- Израђивање годишњег, месечних и оперативних
планова
- Планирање набавке литературе за ученике, наставнике
и стручне сараднике
- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци
- Планирање рада библиотечке секције
- Планирање развоја школске библиотеке и набавка
библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и
васпитно-образовног рада.
- Одабирање и припремање литературе за разне
образовно-васпитне активности
- Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке и
резултата сопственог истраживачког рада
- Побољшање елементарне писмености корисника
развијањем критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за
естетске вредности.

Директор
Психолог
Наставници

Библиотека

Планирање

Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Библотекар

Библиотека

Анализа
Разговор
Савети

- Сарадња са наставницима на промоцији читања
- Сарадња са наставн. око утврђивања годишњег
плана обраде лектире и коришћења наставничкосарадничког дела школске библиотеке
- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наст.
- Информисање наставника о набављеним
књигама, изложбама и акцијама.

Наставници
Психолог

Библиотека
Школа

Предлози
Сугестије
Разговор
Заједнички
часови

-Припрема ученика за самостално коришћење
библиотечке грађе
- Помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању
метода самосталног рада на тексту

Наставници
Родитељи

Библиотека

Групни и
индивидуал
ни рад са
ученицима

- Помоћ ученицима у припреми и обради задате теме
- Упознавање ученика са библиографским цитирањем
- Развијање позитивног односа према читању и
важности разумевања текста, упућивање на
истраживачке методе рада (употреба лексикона,
енциклопедија, речника и др.) и употреба свих извора и
њихово самостално коришћење
- Рад са ученицима који учествују у манифестацији
„Читалачка значка“
- Стимулисање ученика да пажљиво чувају и користе
библиотечку грађу, да развијају навику долажења у
школску и јавну библиотеку, да узимају учешћа у
њеним културно-просветним активностима у складу са
својим интересовањима и потребама
- Подстицање побољшања информационе и медијске
писмености ученика развијањем истраживачког духа и
критичког односа према различитим информацијама и
изворима сазнања, као и осећаја за естетске вредности.

Рад са родитељ.

Рад са
наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима

Место

Активност

Праћење и
вредновање
образовно-

Планирање и
програмирање

Об.

- Сарадња са родитељима у вези са развијањем
читалачких навика ученика
- Сарадња са родитељима у оквиру побољшања услова
рада школске библиотеке.

Библиотека
Вук Караџић

Предавање у
библиотеци
Реализација
часова
Разговор

Наставници
Родитељи

Библиотека

Родитељи

Библиотека

Разговор

Разговор,
Савети,
сугестије
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- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом,
психологом и директором школе у вези с набавком и
коришћењем књижне грађе и периодике
- Информисање стручних веће, стручних сарадника и
директора школе о набавци нове стручне литературе
- Сарадња око обезбеђивања књижне грађе за
библиотеку коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници
- Сарадња са заинтересованим за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби, за
организовање књижевних сусрета и других културних
догађаја, еколошких пројеката и садржаја којима се
апострофира борба против свих облика зависности
- Припремање и организовање културних активности
школе: књижевни сусрети, предавања, трибине, акције
прикупљања књига, изложбе, конкурси, обележавање
значајних јубилеја
- Обележавање: „Светског дана књиге“, „Дечје недеље“,
„Дана школских библиотекара“, „Дана Светог
Саве“,„Дана писмености“,“Дана школе“ и др.
- Учешће у припремању прилога и изради интернет
презентације школе.
- Рад у стручном већу библиотекара основних школа
Новог Београда
- Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе
и прикупљања средстава за обнову књижног фонда
- Ажурирање сајта школе.

Рад у
стручним
орг. и

Рад са директором, стручним сарадницима и
педагошким асистентом
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Библиотека
Школа

Израда
паноа
Изложбе
Изложбе
књига
Договор
Сугестије
колега

Библиотекар

Библиотека

Присуствов
ање струч.
активу
Ажурирање
сајта школе

Наставници
Директор
Педагог
Психолог
Родитељи
Библиотекар

Уредници
Представник

Вођење
документације,
припрема за рад

Сарадња са надлежним
установама, организац,
удружењима и јединицом

- Сарадња са др. школама, школским, градским и др.
библиотекама, као и Народном библиотеком Србије
- Сарадња са локалном самоуправом по питању
промоције рада библиотеке и школе
- Сарадња са просветним, научним, културним и
другим установама (новинско-издавачким предузећима,
радио-телевизијским центрима, филмским и
позоришним кућама, домовима културе и културнопросветним заједницама и организац. које се баве децом
и омладином као и другим образовним установама)
- Учешће у раду Стручног већа библиотекара основних
школа Новог Београда и Друштва школских
библиотекара Србије.
- Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци
- Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара, анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току школске године
- Стручно усавршавање – учешће на семинарима,
саветовањима и дугим скуповима.

Наставници
Педагог
Психолог
Директор

Библиотекари

ОШ НБгд

Библ.
друге школе,
школ, град. и
др. библ,
Нар.библиот.
Србије
Просвет,
научне, култ.
и др. уст.

Сарадња и
размена
искустава са
колегама у
локалној
средини

Библиотека

Анализа
Коришћење
стр. и
педаг.лит.У
чешће на
семин.

Семинари
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4.3 ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА
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. Стручни органи школе, тимови и педагошки
колегијум старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада
установе; прате остваривање школског програма; старају се о остваривању циљева и стандарда
постигнућа; развоја компетнција; вреднују резултате рада наставнијака, васпитача и стручног
сарадника; прате и утврђују резултате ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и
усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају
друга питања образовно-васпитног рада.
4.3.1 План рада Наставничког већа
Наставничко веће је стручни орган школе који интезивно прати, усмерава и координира
целокупан образовно-васпитни рад 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 ради и доноси одлуке на седницама које се одржавају
према плану рада. Наставничко веће чине сви наставници школе и стручни сарадници.
Садржај рада
Начин реализације
Извршилац
1. Усвајање записника са претходне седнице
Анализа
Директор
2.Разматрање Извештаја о раду за шк. 2018/2019. годину остварености
ГП
IX
3.Разматрање Извештаја директора за шк. 2018/2019. год. рада за школску
4.Упознавање са Годишњим планом рада школе за 2018/2019.
школску 2019/2020. годину
Педагог
5.Разматрање извештаја стр. усавршавања запослених
Договор, дискусија
Психолог
6. Разматрање Годишњег плана стр. Усаврш. запослених Подела задужења и
Наставници
7. Разматрање Анекса школског програма
одговорности
8.Усвајање распореда писмених провера знања
Излагање, размена
9.Текућа питања
искустава
1.Усвајање записника са претходне седнице
Представљање
Руководиоци
2. Информација о активностима у складу са Акционим извештаја
већа
планом ШРП за школску 2019/2020. годину
Директор
3.Одређивање ментора наставницима приправницима
Анализа,
4.Програм заштите деце од насиља, злостављања и извештавање
Наставници
занемаривања- планирање активности Тима
стручни
5. Процена потребе за израдом ИОП-а за ученике
сарадници
6.Извештаји са изведених екскурзија/ излета
Излагање, размена
7.Реализација наставног плана и програма и осталих
искустава
X - активности према Годишњем плану рада школе на
XI
крају 1. клас. перида
8.Анализа успеха и владања ученика на крају 1.
класификационог периода
9.Анализа изостанака ученика и сарадња одељењских
старешина и предметних наставника са родитељима
10.Адаптација ученика првог и петог разреда у 1.
класификационом периоду
11.Анализа реализованих активности планираних
програмом инклузивног образовања
12.Текућа питања
Директор
Подела задужења
1.Усвајање записника са претходне седнице
информисање
2.Анализа реализованих активности планираних
Излагање, размена
XII програмом инклузивног образовања
Педагог
искустава
3.Реализација угледних часова
4.Осврт на рад тимова и стручних већа и актива
Подела задужења
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5. Договор око припреме програма за прославу Светог
Саве и новогодишњег сајма
6.Текућа питања
1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Сумарни извештаји успеха и владања уч. по разредима
3.Сумарни извештаји реализације наставног плана и
програма на крају 1. полугодишта (редовне, допунске,
додатне наставе и слободних активности)
4.Разматрање Извештаја рада директора школе за прво
полугодиште
I - II 5. Самовредновање и ШРП – реализација и задужења
6. Анализа безбедности у школи и функционисање
дежурства
7.Припреме за организовање прославе школске славе
Светог Саве и Дана школе
8.Реализација активности из Плана за заштиту деце од
насиља, злостављања, занемаривања
9.Текућа питања
1. Усвајање записника са претходне седнице
2.Анализа реализованих активности планираних
програмом инклузивног образовања
3.Анкета за родитеље и анализа сарадње са родитељима
4.Самовредновање
III
5.Припрема, организација и прослава Дана школе и
пријема будућих првака
6.Организација и анализа пробног завршног испита
7.Организација такмичења
8. Текућа питања
1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Анализа реализације Плана и програма редовне,
допунске и додатне наставе на крају 3. класификац.
периода према Годишњем програму рада Школе
3.Анализа успеха и владања ученика на крају 3.
класификационог периода
4.Реализација активности из Плана за заштиту деце од
IV
насиља, злостављања, занемаривања
5.Доношење одлуке о употреби уџбеника, приручника и
часописа, у наредној шк. години, на предлог наставника
6.Извештавање о стручном усавршавању и примењивост
садржаја и метода са семинара стручног усавршавања
7.Самовредновање
8.Текућа питања
1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Анализа реализованих активности планираних
програмом инклузивног образовања
3.Анализа Акционог плана ШРП и анализа Тима за
самовредновање рада школе
4.Припрема ученика 8. разреда за завршни испит
V
5.Извештај о постигнутим резултатима ученика на
смотрама и такмичењима
6.Примена садржаја и метода са семинара стр. усаврш.
7.Реализација угледних часова
8.Договор око прославе мале матуре
9.Организација припремне наставе за ученике 8. разреда

Руководиоци
одељењ. већа
Одељ.стар
ПП служба
Руководиоци
већа
Тим за
културне
активности
Координатор
Тима за
заштиту деце
од насиља,
злостављања,
занемарив.
Наставници

Излагање, анализа,
дискусија
Подела задужења,
договори
извештавање
-Излагање, размена
искустава

-Извештај о
резултатима
-Излагање, размена
искустава

-Извештавање
реализацији

Директор
Педагог
Тим
за
сарадњу са
породицом
Тим за
културне
активности
школе

о Руководиоци
Разреднихх
већа

-Излагање, анализа, Одељењске
дискусија
старешине
Педагог

-Договори,
извештавање

Координатор
Тима

-Излагање, размена Стручна већа
Наставници
искустава
Стручни
сарадници

-Организација
припремне наставе,
договори,
усклађивање
-Извештавање
-Извештавање о
реализацији
активности
-Излагање, размена
искустава

Наставници
српског
језика,
математике,
физике,
хемије,
историје,
биологије,
географије
Задужени
наставници
Руководиоци
Стручних
већа Стручни
сарадници
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VI

VII

10.Текућа питања
1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Анализа рада свих стручних органа и предлог плана
рада за наредну школску годину
3.Подела часова на за наредну школску годину и
одређивање одељењских старешина у петом разреду
4.Реализација завршног испита
5.Самовредновање
6.Извештај Тима за заштиту деце од насиља,
злостављања, занемаривања
7.Презентовање резултата анкетирања родитеља
везаних за сарадњу школе и породице
8.Aнализа успеха и владања ученика 8. разреда на крају
шк. год: избор ученика и спортисте генерације, додела
специјалних диплома и дипломе Вук Караџић
9.Aнализа успеха и владања ученика 1-8. разреда на
крају II полугодишта
10.Подела задужења за Год. извештај и Год. план рада
11.Усвајање извештаја наставе у природи, екскурзија
12.Резултати анкете о опредељивању ученика о
обавезним изборним, изборним и факултативним
предметима у новој школској години
13.Реализација ИОП-а
14.Организација послова око израде Год. извештаја рада
школе и Годишњег плана школе за нову школску годину
15.Текућа питања
1.Релизација задужења за Год. извештај и Год. план рада
2.Анализа резултата уписа ученика 8. разреда
3.Организација поправног и разредног испита за
ученике 8. разреда
4.Aнализа успеха ученика 8. разреда после поправног и
разредног испита
5.Упоредна анализа успешности ученика
6.Применљивост садржаја и метода са семинара
стручног усавршавања
7.Текућа питања

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Распоред припремне наставе, именовање комисија за
поправне испите и распоред полагања испита
3.Aнализа успеха и владања ученика
упућених на
поправни испит
4.Усвајање распореда часова за шк. 2020/2021. год.
5.Подела задужења наставницима у оквиру 40-часовне
VIII радне недеље за школску 2020/2021. год.
6.Календар за 2020/2021. школску годину
7.Предлог програма излета, екскурзија и наст. у прир.
8. Договор око израде планова за ИОП
9.Применљивост садржаја и метода са
семинара стручног усавршавања
10.Извештај о самовредновању
11.Текућа питања

-Анализа, предлози
за унапређивање
рада
-анализа
-Предлог кључних
области за
самовредновање у
шк. 2017-2018. год.
-Читање извештаја
-Упознавање са
резултатима
анкетирања
родитеља
-Извештавање,
анализа, дискусија
-Извештавање,
анализа, дискусија

Директор
Руководиоци
Стручних
већа
Директор
Директор
Школска
комисија
Координатор
Тима за
самовреднов
ање
Координатор
Тима за
заштиту деце
од насиља,
злостављања,
занемарив.
Тим за
сарадњу са
породицом

-извештај о упису Одељењске
старешине
ученика
Договори, подела

Руководиоци
Разредних
већа

Извештавање

Педагог
психолог

и

Координатор
завршног
испита
Одељњске
старешине
Наставници
Педагог

подела
задужења,
договори
Извештавање
о
резултатима
поправних испита
Обавезе настав. у
Тимовима
-Разматрање
-Усвајање
-Извештавање
-Излагање, размена
искустава

Директор
Одељењске
старешине,
предметни
наставници
Директор
ПП служба
Руководиоци
Разредних
већа
Руководиоци
Стручних
већа
Директор
Педагог
Психолог
Наставници
и стручни
сарадници
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4.3.2 План рада Педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине координатори стручних већа, стручних актива и тимова а њиме
председава директор школе
Време
Садржај рада
Начин
VIIIX

XI - I

1. Конституисање колегијума
2.Израда плана активности и усвајање годишњег плана рада
3.Утврђивање термина класификационих периода и одржавање
Одељењских већа, Наставничких већа и родитељских састанака
4.Избор члана Педагошког колегијума који прати остваривање плана
стручног усавршавања наставника
5.Разматрање акционог плана за ИОП
6.Разматрање плана за Школско развојно планирање за 2019/20. Год.
7.Доношење индивидуалних планова рада за ученике који имају
потешкоће у савладавању градива предвиђених планом и програмом
8.Распоред контролних и писмених задатака
9.Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава
10.Подела задужења према стручном упутству за планирање превенције
употребе дрога код ученика
11.Анализа и имплементација образовних стандарда у настави
12.Анализа рада стручних већа и тимова
1.Ефекти примене индивидуалних планова рада на тромесечном нивоу
2.Праћење рада приправника и ментора
3.Праћење и вредновање промене иновација у настави (анализа одржаних
угледних часова)
4.Праћење стручног усавршавања наставника
5.Организовање такмичења ученика

-састанак
-усвајање
одлучивање
планирање
-анализа

-анализа

1.Анализа реализације програма образовно-васпитног рада, стручно
усавршавање наставника и унапређивање наставе)
2.Праћење реализације ИОП-а у настави
3.Активности у оквиру самовредновања
4.Праћење рада приправника и ментора

-анализа
-извештај

V

1.Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама
2.Евалуација програма за планирање превенције употреба дрога код учен.

-извештај

VI

1.Анализа остварености планираних активности у школској 2019/2020. год
2.Предлог садржаја активности за израду плана рада Педагошког
колегијума за наредну школску годину
3.Анализа примене индивидуалних планова рада за ученике са
потешкоћама у усвајању градива

-анализа
-извештај

1.Разматрање листе изборних предмета за наредну школску годину
2. Извештај о самовредновању рада школе за школску 2019/2020.
3. Разматрање Акционог плана о самовредновању рада школе за школску
2019/2020. годину и предлога мера у циљу унапређивања квалитета
вредноване области рада школе у шк. 2020/2021. години
3. Разматрање предлога и израда Плана рада Педагошког колегијума за
школску 2020/2021. годину.

-анализа
-извештај
-усвајање

II-IV

VIII
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4.3.3 План рада Одељењских већа
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Братић Тијана
Чланови Разредног већа: Братић Тијана, Дидулица Недељка, Комненић Мирна, Вранић Лидија, предметни
наставници Енглеског језика и Верске наставе.
време/ место
Активности
Начин реализације реализације Носиоци/
Критеријум успеха
сарадници
Израђени распореди часова
Договор,
1.недеља
Одељ.
1.Усклађивање
усклађени са предметном
IX зборница старешине
распореда часова са усклађивање
наставом
наставници
предметном наставом
Договор,
2.Утврђивање
IX зборница Одељ.
Извршен
договор
о
организације наставе у информације о уч,
старешине
организацији
наставе
и
организација
периоду адаптације
Учитељи из сарадње са боравком у периоду
наставе и сарадње са
боравка
адаптације ученика.
учитељима боравка

дечје Договор,
планирање
радионица
4.Предлози тема за Избор,
стручно усавршавање
предлагање,
евидентирање
5.Предавање
о Договор,
хигијени зуба
организација.

X, учионице Одељ.
терени
старешине

6.Анализа
реализ Дискусија,
редовне,
допунске размена искустава,
наставе и ваннаставних извештавање
акт. за 1. клас. период

Новембар,
просторија
ПП службе

7.Анализа успеха и Извештавање,
дисциплине на крају 1. информисање,
класиф. периода
утврђивање

Новембар,
просторија
ПП службе

Планирање,
договор, припрема
предавања
9.Активности везане за Орган. прославе
новогод. празнике
Нове године и

Новембар/
децембар

3.Обележавање
недеље

8. Предавање – Школа
без насиља Како се
понашамо у школи

новогодишњег сајма

10.Хуманитарна акција Прикупљање

слаткиша,
евидентирање

IX/ X
зборница
X учионице

Децембар,
свечана
сала, хол
Децембар,
учионице

11.Анализа
реализације редовне,
допунске наставе и
ваннастав. активности
за 1.полугодиште
12.Анализа успеха и
дисциплине на крају
1.полугод.

Дискусија,
размена искустава,
извештавање

Јануар,
просторија
ПП службе

Извештавање,
информисање,
утврђивање

Јануар,
просторија
ПП службе

13.Обележавање
Школске славе

Планирање,
Јануар,
договор, припрема учионице,
и одабир тачака за свечана сала
учешће у приредби

Реализоване радионице –
ликовна, литерарна, драмска,
спортска.
Одељ.
Одабране, евидентиране и
старешине
прослеђене теме за стручно
усаврш. Тиму за проф.развој
Одељ. стар. и Одржано предавање о здрављу
шк. зубар
и хигијени зуба.
Одељ.
Извршена анализа реализације
старешине
редовне, допунске наставе
психолог и и ваннаставних активности за
педагог
први класификациони период
Одељ. стар, Извршена анализа успеха и
дисциплине на крају првог
психолог и класификационог периода
педагог
Одељенске
Реализовано предавање на
старешине,
тему Школа без насиља - како
психолог
се понашамо у школи
Одељенске
Реализована
прослава
и
старешине
изложбени новогодишњи сајам
наставници

Одељенске
старешине

Реализована
хуманитарна
акција ,,Један пакетић-пуно
љубави''
Одељенске
Извршена анализа реализације
старешине,
редовне, допунске наставе
психолог и и ваннаставних активности за
педагог
прво полугодиште
Одељ. стар, Извршена анализа успеха и
наставници
дисциплине на крају првог
психолог и полугодишта
педагог
Одељенске
Реализована радионица и узето
старешине
учешће у школској приредби
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14.Обележавање Дана Планирање,
школе
договор, припрема
и одабир тачака за
учешће у приредби
15.Дан школе
Радионица,
увежбавање
тачака за школску
приредбу
16.Угледни или јавни Планирање,
час
договор,
организација

Фебруар,
учионице,
свечана сала

Одељенске
старешине

Припремљене радионице и
тачке за приредбу поводом
Дана школе

II – III,
учионице,

Одељенске
старешине

Реализоване радионице и
учешће у школској приредби

Одељенске
старешине

Припремљен материјал за
реализацију угледног или
јавног часа ( 1 ) и реализација

Одељенске
старешине

Реализована еколошка акцијачишћење, сађење цвећа

Одељенске
старешине,
психолог и
педагог

Извршена анализа реализације
редовне, допунске наставе
и ваннаставних активности за
трећи класификациони период

свечана сала

Март,
зборница,
учионице,
свечана сала

17.Еколошка акција

Планирање,
организација,
реализација
18.Анализа реализаци. Дискусија,
редовне,
допунске размена искустава,
наставе и ваннаставних извештавање
активности
за
3.

III – IV, хол
школе,
двориште
Април,
просторија
ПП службе

класифик. период

19. Анализа успеха и Извештавање,
дисциплине на крају 3. информисање,
класифик. периода
утврђивање

Април,
просторија
ПП службе

20.Ускршњи
изложбени сајам

Планирање,
организација
ускршњег сајма
Дискусија,
размена искустава
Планирање,
реализација

Април,
учионице,
хол школе
Мај,
зборница
Мај,зборница
двориште

Дискусија,
размена искустава,
извештавање

Извештавање,
информисање,
утврђивање

21.Стручно
усавршавање
22.Еколошка акција
23.Анализа
реализације редовне,
допунске наставе и
ваннастав. активности
за 2. полугодиште
24.Анализа успеха и
дисциплине на крају
другог полугодишта

25.Завршна
Планирање,
хуманитарна изложба реализација
ученич. радова
26.Извештаји
о Извештавање,
реализацији изложби, информисање,
представа,
акција, Размена искустава
такмичења

Одељ.стар,
наставници

психолог
педагог
Одељенске
старешине

Извршена анализа успеха и
дисциплине на крају трећег
и класификационог периода
Реализован
ускршњи сајам

изложбени

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине

Реализовани семинари

Јун,
просторија
ПП службе

Одељенске
старешине,
психолог и
педагог

Извршена анализа реализације
редовне,допунске наставе
и ваннаставних активности за
друго полугодиште

Јун,
просторија
ПП службе

Одељенске
старешине,

Извршена анализа успеха и
дисциплине на крају другог
полугодишта

Јун,
просторија
ПП службе

Одељенске
старешине,
психолог и
педагог

наставници

Реализована еколошка акција у
шк.дворишту

психолог и
педагог
Јун,
хол Одељенске
Реализована завршна изложба
школе,
старешине
ученичких радова холу школедвориште
шк.дворишту
Извршено извештавање о
реализованим
изложбама,
представама,
акцијама,
такмичењима

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Данка Керић
Чланови већа: Драгица Врвић, Катарина Хајман, Љиљана Крстић, Верица Милосављевић,
наставници енглеског језика и вероучитељ.
Све активности се одвијају у школи.
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Активности

Начин реализације

Време Носиоци/сарадници Критеријум успеха

1. Договор о

- консултације

VIII

организацији
наставе и ваннаставних

одељењске

Једнаки захтеви

- размена искустава

старешине другог

према

- договор

разреда, педагог,

поштовању кућног

активности

психолог, Актив

реда и сарадња.

2. Распоред часова

учитеља, директор

3. Сарадња са наставниц.
4. договор о тимском
раду
5. Уређење учионица и

- консултације

паноа у ходницима

Одељ.старешине,

Оплемењен

- размена искустава

Тим за естетско

простор.

- уређење

уређење школе

6. Опремање учионица

- консултације

неопходним наставним
средствима

VIII

VIII

одељењске

У учионицама се

- размена искустава

старешине, Актив

налазе наведена

- уређење

учитеља

наставна средства

учитељи и учен. 1. и

Изведена приредба,
задовољна публика.

- договор
IX

1. Организација пријема

- консултације

првака (ученици 2. разр.

- размена искустава

2. разреда,наставни.

припремају приредбу за

- договор

музичке културе,

будуће прваке)

- подела задужења

учитељи у ПО

2. Сарадња са

- размена искустава

учитељима продуженог

Одељ.старешине,

Договор о

- договор

учитељи у

очекиваном начину

боравка

- подела задужења

продуженом боравку

сарадње.

3. Организовање

- консултације

одељењске

Договор о

родитељских састанака.

- размена искустава

старешине другог

очекиваном начину

- договор

разреда, родитељи

сарадње.

- подела задужења

ученика

IX

IX

- припрема анкета и
материјала
4. Договор о коришћењу

- консултације

уџбеника и прибора за
рад

IX

одељењске

Договорен начин

-искустава

старешине,

коришћења

- дискусија

родитељи ученика

уџбеника и изабран

- договор

прибор за рад.

- избор
5. Распоред коришћења

- консултације

сале за физичко и

Одељ.старешине,

Ученици имају

- размена искустава

руковод. Стручног

наставу у сали за

свечане сале.

- дискусија

већа разредне наст,

физичко у

Израда распореда часова

- договор

наставници Енгл.

преподневној и

- израда распореда

IX

поподневној смени.
52

ОШ “Радоје Домановић” 
језика, вероучитељ,
физичког васпит.
6. Избор дечјег часописа

- консултације

одељењске

Ученици у раду

- дискусија

старешине,

користе одабрани

- договор

Наставничко веће,

часопис.

- анализа, избор

родитељи ученика

7. Планирање излета и

- консултације

наставе у природи

IX

IX

одељењске

Добијена сагласност

- размена искустава

старешине, Савет

родитеља, изабрана

- дискусија, договор

родитеља, директор

дестинација,

- анализа, избор

школе, родитељи уч.

склопљен уговор.

одељењске

Укључивање

1. Активности поводом

- консултације

обележавања

- размена искустава

старешине,

ученика другог

Дечје недеље

- дискусија

руководилац

разреда у

- договор

Стручног већа

активности поводом

- припремање

разредне наставе

Дечје недеље.

одељењске

Обављен први

старешине, школски

систематски

стоматолог

преглед зуба у

2. Здравље и хигијена

- договор

зуба

- сарадња

(сарадња са

X

X

школским
стоматологом)

школи.
Одељ.старешине,

Излет успешно

- размена искустава

Агенција одабрана

изведен.

- дискусија, договор

на тендеру, Савет

Остварени циљеви

- анализа, избор

родитеља

и задаци.

Одељ.старешине,

Стручно усавршав.

- размена искустава

Тим за профес.

доприноси

- дискусија

развој директор

унапређивању

- договор

школе

васпитно –

3. Једнодневни излет

- консултације

ученика у складу са
Годишњим планом рада

4. Стручно усавршавање

- консултације

X

X

образовног рада.

- анализа, избор
1. Анализа реализације

- извештавање

редовне, допунске

XI

Чл. Одељењ. Већа 2.

Анализа извршена

- анализа

разреда, педагог,

тако да је на основу

наставе и слободних

- разговор

психолог, руководи.

ње могуће донети

активности за први

- размена искустава

Стручног већа

мере за

класификациони период

- дискусија

разредне наставе

унапређивање рада.

2. Утврђивање успеха и

- извештавање

одељењске

Утврђен успех.

дисциплине на крају

- анализа, разговор

старешине другог,

првог тромесечја

- размена искустава

стручно веће

- дискусија

разредне наставе

XI
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3. Оцена остварености

- извештавање

исхода

XI

Одељ.старешине,

Извршена процена

- анализа, разговор

стручно веће

по предметима и

- размена искустава

разредне наставе

областима.

Одељ.старешине,

Родитељски

- дискусија
4. Организовање

- консултације

родитељских састанака

- размена искустава

стручно веће

састанци су

- договор

разредне наставе

успешно

XI

- подела задужења

реализовани.

- припрема
материја.
5. Стручно усавршавање

- консултације

XI

Одељ.старешине,

Стручно усавршава.

- размена искустава

Тим за стручно

доприноси

- дискусија

усавршавање,

унапређивању

- договор

директор школе

васпитно –

- анализа, избор
6. Час у библиотеци

образовног рада.
Одељ.старешине,

Ученици су постали

- консултације

библиотекарка

чланови школске

- договор

Марија Трнавац

библиотеке.

Одељ.старешине,

Чланови

- планирање

XI

XII

1. Праћење рада и

- праћење

напредовања ученика

-евидентирање -

наставници,

одељењских већа

(упоређивање,

упоређивање

учитељи у

имају добру

усклађива, размена

- усклађивање

продуженом боравку

сарадњу.

искустава)

- размена искустава

2. Активности везане за

- планирање

Одељ.старешине,

Нова година се

прославу Нове године

- консултације

учитељи у ПО,

прославља низом

(организација прославе и

- размена искустава

Стручно веће

активн.

новогодишњи

- договор

разредне наставе,

договорених на

изложбени сајам)

- подела задужења

родитељи ученика

нивоу Разредног

XII

већа и Стручног

- поставка изложбе

већа разредне
наставе.
3. Предавање о здрављу

- договор

и хигијени

- сарадња

4. Хуманитарна акција

- планирање

„Један пакетић - много

XII

Одељ.стар, родитељ

Предавање одржано

лекар, лекар

у свим одељењима.

одељењске

Сва одељења су

- консултације

старешине другог

узела активно

љубави“ (прикупљање

- размена искустава

разреда, родитељи

учешће у

слаткиша и играчака за

- договор

ученика

хуманитарној

децу без родитељског

- подела задужења

старања)

- прикупљање

XII

акцији.
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1. Анализа реализације

- извештавање

редовне, допунске

I , II

чланови Разредног

Анализа извршена

- анализа

већа 2. разреда,

тако да је на основу

наставе и слободних

- разговор

педагог, психолог,

ње могуће донети

активности на крају

- размена искустава

руководилац

мере за

првог полугодишта

- дискусија

Стручног већа

унапређивање рада.

разредне наставе
2. Утврђивање успеха и

- извештавање

дисциплине на крају

- анализа, разговор

Стручно веће

првог полугодишта

- размена искустава

разредне наставе

I , II

Одељ.старешине,

Утврђен успех.

- дискусија
3. Оцена остварености

- извештавање

исхода

I , II

Одељ.старешине,

Извршена процена

- анализа, разговор

Стручно веће

по предметима и

- дискусија

разредне наставе

областима.

Одељ.старешине,

Родитељски

4. Организовање

- консултације

I , II

родитељских састанака

- размена искустава

Стручно веће

састанци су

припрема

разредне наставе

успешно

материјала
5. Обележавање

- планирање

школског празника –
Светог Саве

реализовани.
Одељ.старешине,

Низом активности и

- консултације

Стручно веће

у складу са

- размена искустава

разредне наставе

договореним

I , II

- договор, задужења

прослављен

- припрема садржаја

школски празник
Свети Сава.
Одељ.старешине,

Процена степена

- евидентирање

учитељи у

индивидуалног

- анализа

продуженом

напретка сваког

- размена искустава

боравку, педагог,

ученика. Предлози

- дискусија

психолог

мера за побољшање.

Одељ.старешине,

Учесници семинара

1. Праћење ученика који

- праћење

спорије напредују

III

2. Стручно усавршавање

- консултације

(извештавање са

- размена искустава

учитељи у

након обављене

похађане едукације,

- дискусија

продуженом

обуке поднели

размена искустава)

- анализа

боравку, Стручно

извештаје и

- презентација

веће разредне

поделили сазнања

- извештавање

наставе

са колегама.

Одељ.старешине,

Низом активности и

III

III

3. Приредбе (поводом

- планирање

Дана школе и за

- консултације

учитељи у

у складу са

предшколце)

- размена искустава

продуженом

договореним

- договор

боравку, Стручно

прослављен Дан

- подела задужења

школе.
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- припрема садржаја

веће разредне

Одржана приредба

за приредбу

наставе

за предшколце.

Одељ.старешине

Одржана еколошка
акција.

4. Еколошка акција

- планирање

III

(договор,

- консултације

Тим за екологију и

планирање,подела

- размена искустава

заштиту животне

задужења)

- подела задужења

средине

1. Анализа реализације

- извештавање

редовне, допунске

IV

чланови Одељ. већа

Анализа извршена

- анализа

2. разреда, педагог,

тако да је на основу

наставе и слободних

- разговор

психолог, руковод.

ње могуће донети

активности за трећи

- размена искустава

Стручног већа

мере за

класификациони период

- дискусија

разредне наставе

унапређивање рада.

2. Утврђивање успеха и

- извештавање

Одељ. стар. другог

Утврђен успех.

дисциплине на крају

- анализа, разговор

разреда, Стручно

трећег класификационог

- размена искустава

веће разред. наставе

периода

- дискусија

3. Оцена остварености

- извештавање

исхода

IV

Одељ.стар. другог

Извршена процена

- анализа, разговор

разреда, Стручно

по предметима и

- размена искустава

веће разредне

областима.

- дискусија

наставе

IV

Одељ. стар. другог

Родитељски

- размена искустава

разреда, Стручно

састанци су

- договор

веће разредне

успешно

припрема

наставе

реализовани.

Одељ.старешине,

Одржан спортски

- планирање

Тим за развој

дан. Спроведене

- договор

школског програма

активности.

учитељи у ПО,

Одржан Ускршњи

4. Организовање

- консултације

родитељских састанака

IV

материјала
5. Спортски дан

- консултације

IV

6. Ускршњи изложбени

- планирање

сајам

- консултације

вероучитељ,

изложбени сајам

- размена искустава

родитељи, Стручно

ученичких

- договор

веће разредне

рукотворина.

- подела задужења

наставе, Одељ.

- поставка изложбе

старешине

1. Настава у природи у

- консултације

складу са Годишњим
планом рада школе

IV

Одељ.старешине,

Настава у природи

- размена искустава

агенција одабрана на

успешно изведена.

- дискусија

тендеру, Савет

Остварени циљеви

- договор, анализа

родитеља

и задаци.

Одељ.старешине,

Учесници семинара

учитељи у ПО,

поднели извештаје

2. Стручно усавршавање

- консултације

(извештавање са

- размена искустава

V

V
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похађане едукације,

- дискусија, анализа

Стручно веће

и поделили сазнања

размена искустава)

- презентација

разред. наст

са колегама.

1. Анализа реализације

- извештавање

одељењске

Анализа извршена

редовне, допунске

- анализа

старешине, Стручно

тако да је на основу

наставе и слободних

- разговор

веће разредне

ње могуће донети

активности на крају

- размена искустава

наставе, педагог,

мере за

другог полугодишта

- дискусија

психолог

унапређивање рада.

2. Утврђивање успеха и

- извештавање

одељењске

Прочитани

дисциплине на крају

- анализа, разговор

старешине, Стручно

извештаји.

другог полугодишта

- размена искустава

веће разредне наст,

Резултати сумирани

- дискусија

педагог, психолог

и уписани у табеле.

одељењске

Резултати сумирани

VI

VI

3. Оцена остварености

- извештавање

исхода

- анализа

старешине, Стручно

и уписани у табеле.

- разговор

веће разредне

Извршена процена

- размена искустава

наставе, педагог,

по предметима и

- дискусија

психолог

областима.

одељењске

Родитељски

VI

VI

4. Организовање

- консултације

родитељских састанака

- размена искустава

старешине другог

састанци су

- договор

разреда

успешно

припрема

реализовани.

материјала

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Руководилац: Слободанка Лековић
Чланови Разредног већа: Маја Дробњаковић, Милена Меденица, Снежана Шукара, Жељка Грбан,
Слободанка Лековић, Марина Суботић предметни наставници Енглеског језика и Верске наставе
Активности
Начин
Време Носиоци/
Критеријум успеха
реализације
сарадници
1.Усклађивање
Договор,
IX
Одељењске
Израђени
распореди
распореда часова са усклађивање
старешине, предметни часова
предметном
наставници
наставом
2.Утврђивање
Договор,
IX
Одељењске старешине Изабране дестинације
дестинација за излет упознавање
са
и наставу у природи информацијама,
одабир
дестинација,
припрема анкете
3.Обележавање
Договор,
X
Одељењске старешине Реализоване радионице
дечје недеље
планирање
радионица
4.Предлози тема за Избор,
IX - X Одељењске старешине Одабране, евидентиране
стручно
предлагање,
и прослеђене теме за
усавршавање
евидентирање
стручно усавршав. Тиму
за Професион. развој.
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5.Предавање
о
здрављу и хигијена
зуба
6.Анализа
реализације редовне,
допунске, додатне
наставе и слободних
активности за 1.
класификациони
период
7.Утврђивање
успеха и дисциплине
на крају 1. класиф.
периода

Договор,
организација.

X

Одељењске старешине Одржано предавање
и школски стоматолог.

Дискусија,
размена
искустава,
извештавање

XI

Одељењске
старешине,
психолог и
педагог школе

Извештавање,
информисање,
утврђивање

XI

Одељењске
Утврђен
успех
и
старешине,
дисциплина
предметни наставници
психолог и
педагог школе
Одељењске старешине Реализована прослава и
новогодишњи сајам

8.Активности везане Планирање,
за
новогодишње организ. прославе
Нове године и
празнике
новогодишњег
сајма
9.Хуманитарна
Планирање,
акција
,,Један прикупљање
пакетић-пуно
слаткиша,
љубави''
евидентирање
10.Анализа
Дискусија,
реализације редовне, размена
допунске, додатне искустава,
наставе и слободних извештавање
активности за 1.
полугодиште
11.Утврђивање
Извештавање,
успеха и дисциплине информисање,
на
крају
1. утврђивање
полугодишта
12.Обележавање
Планирање
Школске славе
активности,
договор,
припрема и избор
тачака за учешће
у шк. приредби
13.Обележавање
Планирање
Дана школе
радионица,
договор,
припрема и избор
тачака за учешће
у шк. приредби
14.Дан школе
Радионица,
увежбавање
тачака
за
школску
приредбу
15.Угледни
или Планирање,
јавни час
договор,
организација
16.Еколошка акција Планирање,
организација,
реализација

XII

Извршена анализа

XII

Одељењске старешине Реализована
хуманитарна акција

I

Одељењске
Извршена анализа
старешине, психолог и
педагог школе

I

Утврђен
успех
и
Одељењске
старешине,предметни дисциплина
наставници психолог
и педагог школе
Одељењске старешине Реализована радионица и
узето учешће у школској
приредби

I

II

Одељењске старешине Припремљене радионице
и тачке за приредбу
поводом Дана школе

II - III

Одељењске старешине Реализоване радионице и
учешће у шк. приредби

II - III

Одељењске старешине Припремљен материјал и
реализација
угледног
или јавног часа ( 1 )
Одељењске старешине Реализована еколошка
акција- чишћење, сађење
цвећа

III - IV
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Анализа Дискусија,
17.
реализац. редовне, размена
допунске, додатне искустава,
наставе и слободних извештавање
активнос.
за
3.
класифик. период
18. Утврђивање
Извештавање,
успеха и
информисање,
дисциплине на крају утврђивање
3. Класифик.
периода
19.Ускршњи
Планирање
и
изложбени сајам
организација
20.Стручно
Дискусија,
усавршавање
размена искустав.
21.Основи безбедно. Планирање,
деце
–
Заједно реализација
против насиља предавање
22.Анализа
Дискусија,
реализације редовне, размена
допунске, додатне искустава,
наставе и слободних извештавање
активности за друго
полугодиште
23.Утврђивање
Извештавање,
успеха и дисциплине информисање,
на крају другог утврђивање
полугодишта
24.Извештаји
о Извештавање,
реализацији посета, информисање,
излета, наставе у Размена
природи, такмичења искустава
Активности се одвијају у школи

IV

IV

IV
V

Извршена
анализа
Одељењске
допунске,
старешине, психолог и реализације
додатне наставе
педагог
и слободних активности
за трећи класификациони
период
Утврђен
успех
и
Одељењске
старешине,предметни дисциплина на крају
наставници психолог трећег класификационог
периода
и педагог школе
Одељењске старешине Реализован изложбени
ускршњи сајам
Одељењске старешине Реализовани семинари

V

Одељењске старешине Реализовано предавање о
у сарадњи са МУП-ом безбедности деце
РС

VI

Извршена
анализа
Одељењске
допунске,
старешине, психолог и реализације
додатне наставе
педагог школе
и слободних активности
за друго полугодиште

VI

Одељењске
старешине,предметни
наставници психолог
и педагог школе
Одељењске
старешине, психолог и
педагог школе

VI

Утврђен
успех
и
дисциплина на крају
другог полугодишта
Извршено извештавање о
реализованим посетама,
излету,
настави
у
природи и такмичењима

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Марија Ристић
Чланови Разредног већа: Мира Касаповић, Тања Дујовић, Богдан Косовац, Снежана Стаменић, Марија
Ристић, предметни наставници Енглеског језика и Верске наставе
Активности
1.Усклађивање
распореда часова са
предметном
наставом
2.Планирање излета
и
рекреативне
наставе у складу са
Годишњим
програмом рада
3.Обележавање
дечје недеље

Време Носиоци/ сарадници
IX
Одељенске
старешине,
предметни
наставници
Договор, упознавање IX
Одељенске
са
информацијама,
старешине
припрема анкете за
излет и наставу у
природи
Договор, планирање X
Одељенске
радионица
старешине
Начин реализације
Договор, усклађивање

Критеријум успеха
Израђени распореди
часова усклађени са
предметном наставом
Направљен
план
излета и рекреативне
наставе на нивоу
Стручног
већа
разредне наставе
Реализоване
радионице – ликовна,
литерарна, драмска,
спортска.
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предлагање, IX - X
4.Предлози тема за Избор,
евидентирање
стручно
усавршавање
5.Предавање
о
здрављу и хигијена
зуба
6.Анализа
реализације
редовне, допунске,
додатне наставе и
слободних
активности за 1.
класиф. период
7.Утврђивање
успеха
и
дисциплине на крају
1 класиф. пер.
8. Предавање –
Поступци
и
процедуре
у
заштити деце од
насиља
9.Активности
везане
за
новогодишње
празнике
10.Хуманитарна
акција

Договор,
организација.

X

Дискусија,
размена XI
искустава,
извештавање

Извештавање,
информисање,
утврђивање

XI

Планирање, договор, XI
припрема радионице / XII
предавања
Планирање, организ. XII
прославе Нове године
и новогод. сајма

Одељенске
старешине

Одабране,
евидентиране
и
прослеђене теме за
стручно усавршавање
Тиму за профес. развој
Одељенске
Одржано предавање о
старешине и школски здрављу и хигијени
стоматолог.
зуба.
Извршена
анализа
Одељенске
старешине, психолог реализације допунске,
додатне наставе
и педагог школе
и слободних актив. За
1. класифик. Пер.

Одељ. старешине,
наставници психолог
и педагог школе

Утврђен
успех
и
дисциплина на крају 1
класиф. периода

- Одељенске
Реализовано
старешине, психолог предавање на тему
Поступци и процедуре
школе
у заштити деце од
насиља
Одељенске
Реализована прослава
старешине
и
изложбени
новогодишњи сајам

Планирање,
XII
прикупљање
слаткиша,
евидентирање
11.Анализа
Дискусија,
размена I
реализације
искустава,
редовне, допунске, извештавање
додатне наставе и
слободних акт. за
1.полугод.
12.Утврђивање
Извештавање,
I
успеха
и информисање,
дисциплине на крају утврђивање
1. класиф. периода
13.Обележавање
Планирање активност I
Школске славе
припрема и одабир
тачака за учешће у шк.
приредби
14.Обележавање
Планирање радионица II
Дана школе
припрема и одабир
тачака за учешће у шк.
приредби
15.Дан школе
Радионица,
II - III
увежбавање тачака за
школску приредбу
16.Угледни
или Планирање, договор, II - III
јавни час
организација

Одељенске
старешине

Реализована
хуманитарна акција
,,Један пакетић-пуно
љубави''
Одељенске
Извршена
анализа
старешине, психолог реализације допунске,
и педагог школе
додатне наставе
и
слободних
активности за прво
полугодиште
Одељенске
Утврђен
успех
и
старешине,предметни дисциплина на крају 1.
наставници психолог класифик. периода
и педагог школе
Одељенске
Реализована
старешине
радионица и узето
учешће у школској
приредби
Одељенске
Припремљене
старешине
радионице и тачке за
приредбу
поводом
Дана школе
Одељенске
Реализоване
старешине
радионице и учешће у
школској приредби
Одељенске
Припремљен
старешине
материјал
за
реализацију угледног
или јавног часа и
реализ.
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17.Еколошка акција
18. Анализа
реализације
редовне, допунске,
додатне наставе и
слободних
активности за 3.
класиф. период
19. Утврђивање
успеха и
дисциплине на
крају 3. класифик
периода
20.Ускршњи
изложбени сајам
21.Стручно
усавршавање
22.Основи
безбедности деце

III -IV
Планирање,
организација,
реализација
Дискусија,
размена IV
искустава,
извештавање

Извештавање,
информисање,
утврђивање

IV

Планирање,организац. IV
ускршњег сајма
Дискусија,
размена V
искустава
Планирање,
V
реализација

23. Анкета за избор Договор, припрема,
изборних предмета реализација
у 5.разреду
24.Анализа
Дискусија,
размена
реализације
искустава,
редовне, допунске, извештавање
додатне наставе и
слободних
активнос.
за 2.
полуг.
25.Утврђивање
Извештавање,
успеха
и информисање,
дисциплине на крају утврђивање
другог полугодишта
26.Извештаји
о Извештавање,
реализацији посета, информисање,
излета, наставе у Размена искустава
природи,
такмичења
Активности се одвијају у просторијама школе.

V - VI
VI

VI

VI

Одељенске
старешине

Реализована еколошка
акцијачишћење,
сађење цвећа
Одељенске
Извршена
анализа
старешине, психолог реализације допунске,
и педагог школе
додатне наставе
и
слободних
активности
за
3.
класификациони
период
Одељенске
Утврђен
успех
и
старешине,предметни дисциплина на крају 3
наставници психолог класифик. периода
и педагог школе
Одељ. старешине
Одељ. старешине

Реализован изложбени
ускршњи сајам
Реализовани семинари

Одељ. старешине у Реализовано
сарадњи са МУП-ом
предавање
о
безбедности деце
Одељенске
Реализована анкета о
старешине
избору
изборних
предмета за 5.разред
Одељенске
Извршена
анализа
старешине, психолог реализације допунске,
и педагог школе
додатне наставе
и
слободних
активности за друго
полугодиште
Одељенске
старешине,предметни
наставници психолог
и педагог школе
Одељенске
старешине, психолог
и педагог школе

Утврђен
успех
и
дисциплина на крају
другог полугодишта
Реализован извештај
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Руководилац већа: Татјана Тасић
Чланови већа: Ирена Пауновић, Бобана Красић, Александар Јовановић и предметни наставници
Све активности се одвијају у школи
Време

IX

X
XI

Садржај рада
1. Организација родитељских састанака
2. Распоред писмених задатака и контролних
вежби
3 Организација реализације школског спорта
4. Информисање о структури одељења
1. Реализација редовне, додатне и допунске
наставе и слободних активности
2. Утврђивање успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а
1. Адаптација ученика на предметну наставу
2. Подстицање и развијање одговорности код
ученика
1. Реализација редовне, додатне и допунске
наставе и слободних активности
2. Утврђивање успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а
4. Прослава Нове године
5. Акција “Један пакетић – много љубави”

XII

1. Прослава Светог Саве
I
1Ангажовање ученика на такмичењима
II

III

IV

1. Реализација редовне, додатне и допунске
наставе и слободних активности
2. Утврђивање успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а
4.Обележавање Дана школе
5. Пријем будућих првака
1.Обележавање Ускрса
2. Анкетирање ученика за изборне предмете
3. Договор о коришћењу уџбеника и часописа
4. Подстицање и развијање одговорности код
ученика у настави

Начин
реализације
Дискусија, договор
информисање,
договарање
размена информација и
преношење искустава са
учитељима
Извештавање,
анализа,
разговор,
дискусија
Изношење запажања,
Дискусија, размена
искустава
Презентовање података,
анализа,
дискусија
Договарање везано за
активности и
организацију прославе
Организовање и
прикупљање слаткиша
за децу без родитељског
старања
Учешће у организацији
и реализацији програма
Информисање о
терминима такмичења и
договори око
ангажованости ученика,
усаглашавање
Презентовање података
анализа, дискусија
Учешће у организацији
и реализацији спортских
активности и пригодних
културних садржаја
-Учешће у изради паноа,
-Анкетирање ученика и
прикупљање података
-анализа, дискусија,
договор

Реализатори
Одељ.старешине,
предметни
наставници,
психолог, педагог,
учитељи
Одељ. старешине,
наставници,
учитељи
психолог, педагог
Одељ. старешине,
педагог и
психолог
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
психолог, педагог
Одељењске
старешине
Координатори
Црвеног крста
Одељ. старешине,
предметни
наставници
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
психолог, педагог,
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
психолог, педагог
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
педагог, психолог
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1.Реализација спортског дана
V
VI

VIII

1. Реализација редовне, додатне и допунске
наставе и слободних активности
2. Утврђивање успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а
4. Припремна настава и организација поправног
испита, као и организација разредног испита
1.Утврђивање успеха ученика упућених на
поправни испит
2. Школски календар за школску 2020/2021. год
4. Расподела нових ученика и поноваца
5. Доношење плана рада одељењског већа и
избор руководиоца већа за наредну шк. годину

Учешће у организацији
и реализацији спортских
активности
Презентовање података,
анализа, дискусија,
договори, подела
задужења

Одељ. старешине,
наставници
физичког васпит.
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
психолог, педагог

Презентовање резултата
и успеха ученика након
поправних испита,
анализа
Дискусија, договори
израда плана рада већа

Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
психолог, педагог

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Руководилац већа: Марта Тодоровић Живковић Чланови већа: Анжур Роналд: 6/1, Јелена Милојевић:
6/2, Драгана Тодоровић Јовановић: 6/4, предметни наставници, педагог и психолог

Време
IX

X

Садржај рада
1.Организација родитељских састанака
( анкете за обавезне слободне активности
у 6.разреду)
2. Распоред писмених задатака и
контролних вежби
3. Подела уџбеника
4. Реализација Спортског дана
1.Припрема и реализација излета
2.Адаптација ученика на нов предмет
(физика)

Начин реализације
Дискусија, договори,
усаглашавање,
информисање, учешће у
организацији спортских
активности

Реализатори
Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог

Једнодневни излет
(обилазак према програму)

Одељ. старешине
туристичка агенција.
Одељ. старешине,
психолог, педагог,
наставници
Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог

Информисање, анализа
XI

1.Реализација редовне, додатне, допунске
наставе и слободних активности
2.Утвђивање успеха и владања ученикa
3.Подстицање и развијање индивидуалн.
код ученика
1.Један пакетић-пуно љубави

XII

I

1.Прослава Светог Саве
2. Развијање толеранције
3. Реализација редовне, додатне и
допунске наставе и слободних
активности
4. Утврђивање успеха и владања ученика
1.Ангажовање ученика на такмичењима

II
1.Обележавање Дана школе
III

Информисање,анализа,
размена искустава,
дискусија
Прикупљање слаткиша за
децу без родитељског
старања
Разговор на часовима
одељењског старешине и
програм у школи
Информисање,анализа,
размена искустава,
дискусија

Одељ. стар.
Координатор Црвеног
крста за школу
Одељенске старешине,
предметни наставници
Одељенске старешине,
предметни
наставници,педагог и
психолог

Информисање о терминима
такмичења и ангаж.
ученика
Спортске активности и
културни садржаји
(уређење учионица,
прављење паноа, приредба)

Предметни наставници
Одељенске старешине,
предметни наставници
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2. Програм за будуће прваке

III/IV

IV

1. Реализација редовне, додатне и
допунске наставе и слободних активнос.
2. Утврђивање успеха и владања ученика
1.Обележавање УСКРСА
2.Подстицање и развијање одговорности
код ученика
1.Реализација Спортског дана

V

Припрема позивница,
дочек будућих првака у
школи и учествовање у
организацији приредбе
Информисање, анализа,
размена искустава,
дискусија
Разговор и радионице на
ЧОС
Дискусија, разм. искустава
Учешће у организацији и
спортских активности
Информисање, анализа,
размена искустава,
дискусија

1. Реализација редовне, додатне и
допунске наставе и слободних активнос.
VI
2. Утврђивање успеха и владања ученика
3. Договор о припремној настави и
организац. поправног и разредног испита
1.Утврђивање успеха ученика упућених
Информисање,
Договор око предвиђених
на поправни/разредни испит
VIII
активности и временске
2. Календар за школску 2020/2021. год.
динамике
3.Расподела нових ученика и поноваца
4. Доношење плана Одељењског већа за
наредну школску годину
Активности се одвијају у школи изузев спортског дана.

Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог
Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог
Одељенске старешине
Одељенске старешине
Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог

Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Руководилац већа: Јелена Нисић Недељковић
Чланови већа: Оливера Миловановић, Драгана Станисављевић и предметни наставници
Време
Садржај рада
Начин
Реализатори
реализације
1. Организација родитељ. састанака
Договори,
Одељењске старешине,
2. Распоред писмених задатака и
усаглашавање,
предметни наставници,
контролних вежби
информисање,
психолог, педагог
3. Подела уџбеника
учешће у
IX
4. Припреме за излет
организацији
5. Реализација спортског дана
X
1. Реализација излета
Обилазак према Одељењске старешине
2. Реализација редовне, додатне и
програму
и туристичка агенција
допунске наставе и слободних активности Дискусија,
Одељењске старешине,
3. Утврђивање успеха и владања ученика
договор,
предметни наставници,
4. Реализација индивидуализације и ИОП-а анализа
психолог, педагог
5. Адаптација ученика на хемију
Подстицање и развијање одговорности код Дискусија, разм. Одељењске старешине
XI
ученика
искустава
1. Реализација редовне, додатне и
Дискусија,
Одељењске старешине,
допунске наставе и слободних активности договор, анализ. предметни наставници,
2. Утврђивање успеха и владања ученика
Прикупљање
психолог, педагог
XII
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а слаткиша за
4. Прослава Нове године
децу без родит.
5. Један пакетић – много љубави
старања
1. Прослава Светог Саве
Разг. на ЧОС,
Одељењске старешине
I
програм у школи
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II

III

IV

1. Ангажовање ученика на такмичењима
2. Развијање толеранције

Дискусија,
договор,анализа

Одељењске старешине,
предметни наставници

1. Реализација редовне, додатне и
допунске наставе и слободних активности
2. Утврђивање успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а
4. Обележавање Дана школе
6. Програм за будуће прваке

Дискусија,
договори, анализа
Спорт. активн. и
култур.садржај
Позивнице, дочек
будућих првака и
учествовање у
приредби

Одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог, педагог

1. Обележавање Ускрса
2. Подстицање и развијање одговорности
код ученика

Разговор на
ЧОС, програм у
школи, дискус.
искуства
Спортске актив.
договор
размена
искустава
Дискусија,
договор,
анализа

Одељењске старешине

1. Реализација спортског дана
Одељ.старешине, наставн.
2. Анкета за изборне предмете у VII
физичког васпитања
V
разреду
Одељ. стар.
3. Развијање толеранције
психолог, педагог
VI
1. Реализација редовне, додатне и
Одељењске старешине,
допунске наставе и слободних активности
предметни наставници,
2. Утврђивање успеха и владања уч.
психолог, педагог
3. Реализација индивидуализације и ИОП-а
4. Припремна настава и организација
поправног и разредног испита
VIII
1. Утврђивање успеха ученика упућених на Дискусија,
Одељењске старешине,
поправни испит
договор,
предметни наставници,
2. Календар за следећу школску годину
анализа
психолог, педагог
4. Расподела нових ученика и поноваца
5. Доношење плана рада Одељењског већа
Све активности се одвијају у просторијама школе изузев спорстског дана
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Руководилац већа: Ивана Коцић
Чланови већа: Гордана Живковић 8/1, Бранка Рајчевић 8/2, Мирјана Аранђеловић 8/3, Ивана
Коцић 8/4 и предметни наставници
Вре
Садржај рада
Начин реализације
Реализатори
ме
1. Организација родитељских
састанака
2. Распоред писмених задатака и
IX тестова
3. Подела бесплатних уџбеника
4. Припрема ученика за екскурзију

X

-Договори око
информација за родитеље
-Усаглашавање и договори
-Информисање,
договарање, учешће у
организацији

1. Реализација редовне, додатне и
-Извештавање,
допунске наставе и слободних
анализа, дискусија
активности
2. Утврђивање успеха и владања
ученика
3. Реализ. индивидуализације и ИОП-а

1.Подстицање и
XI развијање одговорности код ученика

Дискусија, размена
искустава

Одељењске
старешине, предметни
наставници,
психолог, педагог

Одељењске
старешине, предметни
наставници,
психолог, педагог

Одељ. старешине
психолог, педагог
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1. Реализација редовне, додатне
и допунске наставе и слобод. активн.
2. Утврђивање успеха и владања учен.
XII 3. Реализација индивидуализ. и ИОП-а
4.Професионална оријентација
5. Прослава Нове године
6. Један пакетић – много љубави

-Извештавање, анализа,
дискусија
-Договори око начина
прославе, подела задужења
-Прикупљање слаткиша за
децу без родитељског
старања

Одељ.старешине
предметни наставници,
психолог, педагог
координатор Тима за
проф. оријентацију
Координатор Црвеног
крста

I

1.Прослава Светог Саве

-Учешће у организацији
Одељењске
прославе, подела задужења старешине

II

1.Учешће ученика на такмичењима

-Информисање
о терминима такмичења
Ангажованости ученика,
усаглашавање

Одељ. старешине,
наставници, психолог,
педагог, установе
културе

1. Реализација редовне, додатне и
допунске наставе и слобод. активн.
2. Утврђ. успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализ. и ИОП-а
4.Обележавање Дана школе
5. Програм за будуће прваке
6. Припремна настава за полагање
завршног испита

-Извештавање, анализа
-Учешће у организацији и
реализацији спортских акт.
и културних садржаја
-Укључивања ученика 8.
разреда у акт. везане за
презентацију школе
-Организација и одржавање
припремне наставе

Одељењске
старешине, предметни
наставници, психолог,
педагог

III

1.Пробно полагање матурског испита
2.Обележавање Ускрса
IV 3. Подстицање и развијање
одговорности код ученика

V

-Договор и подела задуж.
Одељењске
-Договори око активности старешине
за обележавање празника
-Дискусија, искуства

1. Пробно полагање матурског испита - Резултати и анализа
2.Реализација спортског дана
успеха ученика, предлог
3. Прослава матурске вечери
мера за унапређ. рада
-Учешће у реализацији
спортских активности
-Учешће у организацији
и реализацији матуре

1. Реализација редовне, додатне и
допунске наставе и слободних актив.
2. Утврђ. успеха и владања ученика
3. Реализација индивидуализ. и ИОП-а
4. Договор о припремној настави и
организацији поправног испита, као и
организацији разредног испита
5.Професионал.оријентација
6. Предлагање кандидата за Ученика
генерације и Спортисту генерације
VI 7. Свечана додела диплома
8. Полагање завршног испит
1.Утврђивање успеха ученика
упућених на поправни испит
2. Календар за следећу шк.. годину
3. Расподела нових ученика
VIII 4. Доношење плана рада Одељ. већа
Све активности се одвијају у школи.

-Презентовање успеха
ученика, анализа,
дискусија

Одељењске
старешине,
наставници физичког
васпитања
Одељ. старешине,
наставници,
психолог, педагог
Одељењске
старешине, предметни
наставници,
психолог, педагог

-Учешће у организацији и
реализацији програма
-Договори
око предвиђених
активности,
временске динамике

Координатор
Тима за
културне активности
школе Школска
комисија

-Договори око
предвиђених активности,
временске динамике

Одељењске
старешине, предметни
наставници, психолог,
педагог
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4.3.4 План рада Стручних већа
ПЛАН РАДА СТРУЧОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
руководилац: Жељка Грбан
Вр.

VIII
IX

X

XI

XII
I

II
III

Активности
-Упознавање са планом рада стручног већа за шк. 2019/20.
-Припрема за почетак школске 2019/20. израда планова,
усаглашавање распоред часова са предметном наставом и
организација рада
-Приредба за пријем првака
-Предлог за набавку наставних средстава, дидактичког материјала
и избор радних свесака и дечије штампе за шк. 2019/20.
- Сарадња са организацијом „Пријатељи деце“ и планирање
учешћа на „Ревији дечјег стваралаштва,
- Сарадња са организацијом Друштво учитеља Београда (договор
о сарадњи и избор координатора)
- Сарадња са организацијом Црвеног крста
- Настава у природи, излети
- Евидентирање ученика за инклузивно образовање
- Продужени боравак (утврђивање бројног стања ученика који ће
ићи у боравак и организација рада)
-Планирање активности у Дечијој недељи
-Учешће на „Ревији дечјег стваралаштва“у Сава центру
(представљање умећа ученика на ревији)
- Договор термина у вези са реализацијом часова у библиотеци
- Распоред угледних часова од 1- 4. разреда
- Превенција насиља-корелација садржаја из одговарајућих
наставних предмета
-Реализација редовне, допунске и додатне наставе и слободних
активности на крају првог класифи. период
- Анализауспеха и дисциплине на крају првог класификационог
периода
- Припрема за организовање школских такмичења у сарадњи са
организацијом Пријатељи деце НБгд.
-Новогодишње прославе, изложбе, уређење школе, приредбе
- Стручно усавршавање (посећени семинари)
- Усагалашавање критеријума оцењивања
- Прослава школске славе СветогСаве
- Школска такмичења и распоред општинских такмичења
- Рад са ученицима којима је потребна помоћ и подршка
- Зимски сусрети учитеља
- Реализација редовне, допунске и додатне наставе и слободних
активности н акрају првогполугодишта
- Анали зауспеха и дисциплине на крају првог полугодишта
- Реализација индивидуализације у раду и ИОП-а
- Оцена остварености образовних стандарда
-Приредба и прослава поводом Дана школе
- Такмичење из математике - Кенгур 2019.
( организација, задужења, учешће на такмичењу и анализа
постигнутих резултата)
- Општинска такмичења у сарадњи са организ. Пријатељи деце
-Сарадња са ПУ „11.април“ и приватним вртићима из околине
- Приредба и прослава поводом Дана школе

Носиоци активности
Чланови већа,
педагог и психолог,
проф.енглеског
језика,
вероучитељица

Чланови већа,
педагог и психолог,
библиотекарка

Чланови већа,
педагог и психолог,
наст. ликовног,
музичког и српског
језика

Чланови већа,
педагог и психолог,

Чланови већа,
педагог и психолог,
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IV

V

VI

VIII

Чланови већа,
педагог и психолог,

-Реализација редовне, допунске и додатне наставе и слободних
активности на крају трећег класификационог период
- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класиф. периода
- ОрганизовањеУскршње изложбе
-Анкета: Изборни предмети из друге групе
- Предлог уџбеника за изборне предмете и додатни наст. материј.
- Договор о учешћу на Сабору учитеља Србије
- Анализа угледних часова од 1- 4. pазред
-Анализа реализације редовне, допунске и додатне наставе и
слободних активности на крају другог полугодишта школске
2019/2020. године
- Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодиштa
школске 2019/2020. године
- Оцена остварености образовних стандарда
- Реализација индивидуализације у раду и ИОП-а
- Стручно усавршавање (посећени семинари)
- Избор руководиоца стручног већа учитеља
-Планирање стручног усавршавања за разредну наст. по већима
- Усвајање плана и програма рада стручног већа за школску
2020/2021. годину

Чланови већа,
педагог и психолог,

Чланови већа,
педагог и психолог,

Чланови већа,
педагог и психолог,

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Руководилац: Ивана Шушњар
Чланови Стручног већа: Наталија Ђурђевић, Јелена Петковић, Данка Пештерац, Милан
Цветковић и Весна Драгаш
Активности
1.

Одржавање

Начин

Време/

реализације

реализације

сарадници

Припрема

Септембар /

-

материјала

родитељских

место Носиоци/

за свечана

сала

Критеријум успеха

Наставници

I - 1 родитељ. саст.

I разреда ПБ /ПП за I разред,

састанака за I и II одржавање

разред

разред ПБ

родитељских

учионице ПБ II -

састанака

разред

разреда ПБ

Септембар /

Наставници I и II Пријаве ученика I

2.

Утврђивање Анкетирање

броја ученика који родитеља

ПБ, служба

о учионица ПБ

- 3 родитељ. Саст.

Наставници

II за II разред

разреда ПБ

и II разреда ПБ,

ће похађати ПБ и коришћењу ПБ и

попуњене анкете за

користе оброк

оброк

оброка у истом

3. Набавка настав. Избор потребног Септембар
средст,

материјала материјала

за рад и за

лич.

/ Наставници I и II Опремање

супермаркет,

разреда

књижара,...

родитељи

ПБ

/ учионица
потребним

хигијену
4. Дечија недеља

ПБ

материјалом
Припрема,

Октобар

/ Наставници I и II Изложба

договор и избор учионице
садржаја

свечана
сала,
хол

ПБ, разреда
сала

ПБ

/ радова,

и одељенске

дечијих
спортска

такмичења

двориште, старешине I и II
разреда, родитељи
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5.

Радионица Организација и Октобар / Музеј Наставник

„Упознај

Београд реализација

који толико волиш“

ПБ

Вука и Доситеја, наставници

радионице

/ Обилажења

и

ПБ, разгледања

Позоришни музеј родитељи

културно

–

и Саборна црква

историјских
споменика

и

установа Београда
6. Тематско уређење Договар
учионица ПБ

о Октобар

уређењу

/ Наставници I и II Уређење учионица

учионица ПБ

разреда ПБ

ПБ у складу са год.
добом

7. Разно

Разговор

Октобар

/

учионица ПБ,...

Наставник ПБ / Решавање
наставници

ПБ, непланираних

одељенски

активности,

старешина,

ПП проблема,

служба,благајница, ситуација, уплате
директор,...
8. Седница СВПБ

Разговор

Октобар

оброка,...

/ Ивана Шушњар / I Записник СВПБ

учионица ПБ,...

директор

и

сви

чланови СВПБ
Радионица Организација и Новембар / Музеј Наставник

9.

науке и технике са наставници

Београд реализација

„Упознај

који толико волиш“

историјских
споменика и

„Електрицитет“,
Калемегдан

/ Обилажења и

ПБ, разгледања култур.

родитељи

радионицом

радионице

ПБ

установа Београда

и

Црква Ружица
10. Провера уплате Разговор
оброка

благајницом

са Децембар /

Наставник

ПБ/ Наплата оброка за

и учионица,

родитељи,

прва четири месеца

благајна

родитељима
11.Набавка

наст. Избор потребног Децембар

средстава,

материјала

супермаркет,

материјала за рад и

благајница
/ Наставник

ПБ/ Опремање

родитељи

учионица

књижара,...

потребним

за лич. хигијену
12.

материјалом

Новогодишњи Припрема

базар

и Децембар /

Наставник

учешће уч. на учионице ПБ,

наставници

Новогодишњем

родитељи

хол

базару
13.

Тематско Договор

уређење

учионица уређењу

ПБ, кићење јелке

ПБ

ПБ

/ Продајна

ПБ, новогодишња
изложба

дечијих

радова
о Децембар
учионице ПБ,
хол

/ Наставници I и II Тематско уређење
разреда ПБ

учионица
складу

ПБ

у
са

празницима
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14.

Анализа Разговор

понашања и рада

Децембар

/ Наставник

учионице ПБ

родитељ,
старешина,

родитељима

служба,...

Размена Разговор

искуства

са

Децембар

16.

ученика,...
/ Стално

наставници,

стручних усаврш.

раду,

ПП напредовању

/ Наставник

зборница

/ Решити проблеме у

одељ. понашању,

ученика, сарадња са
15.

ПБ

стручно

ПП усавршавање

служба,...

Анализа

Разговор

Јануар / зборница

реализације планова

Ивана Шушњар / Успешност
сви чланови СВПБ

реализације
планова

17. Разно

Разговор

Јануар / учионице Наставник
ПБ,

ПБ

зборница, наставници

благајна,...

/ Решавање

ПБ, непланираних

одељенски

активности,

старешина,

ПП проблема,

служба, благајница ситуација, уплате
оброка,...
Радионица Организација и Јануар

18.

или Наставник

„Упознај Београд који реализација

фебруар

толико волиш“

Позориште „Пуж“ родитељи

19.

II

радионице

Седница Разговор

СВПБ

ПБ

/ наставници

/ Интерактивна

ПБ, представа

Јануар / учионице Ивана Шушњар / II Записник СВПБ
ПБ,...

директор

и

сви

чланови СВПБ
Приредба Припрема

20.

врата“, учешће ученика свечана сала

„Отворена

- координатор /

у приредби

представљање
школе

Наставник IV разр. Реклама школе

и Март/

одељ. стареш. IV
разреда, настав. II

будућим

првацима

разреда

и

ПБ,

ПП

служба

њиховим
родитељима
21. Анализа успеха, Разговор

Март / учионице Наставник

понашања и рада

ПБ

ПБ

/ Решити проблеме у

родитељ,

понашању и раду

ученика и сарадња

одељ.старешина,

ученика

са родитељима

ПП служба,...

22.

Радионица Организација и Март

„Упознај Београд који реализација

Етнографски

толико волиш“

музеј

радионице

ПБ

/ Обилажења

наставници ПБ,

разгледања

/ Наставник
и родитељи

Педагошки музеј

и

културноисторијских
споменика Београда
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23.

Набавка Избор потребног Март

/ Наставник

наставних средстава материјала

супермаркет,

и материјала за рад

књижара,...

24. Васкршњи сајам

Припрема
учешће

25.

Тематско Договор

уређење

учионица уређењу

ПБ/ Опремање

родитељи

учионица

ПБ

материјалом

и Април /

Наставник

учионице ПБ, хол

ПБ

/ Продајна изложба

наставници ПБ

дечијих радова

о Април / учионице Наставници I и II Уређење учионица
ПБ

разреда ПБ

ПБ у складу са

ПБ

годишњ. добима.

26. Разно

Разговор

Април / учионице Наставник
ПБ,

ПБ

зборница, наставници

благајна,...

/ Решавање

ПБ, проблема

уплате

одељ. старешина, оброка,...
ПП

служба,

благајница,
27.

III Седница Разговор

СВПБ

Април / учионице Ивана Шушњар / III Записник СВПБ
ПБ,...

директор

и

сви

чланови САПБ
28.
„Упознај

Радионица Организација и Мај / Музеј ПТТ, Наставник
Београд реализација

који толико волиш“
29.

Ботаничка башта

радионице

наставних средстава материјала

супермаркет,

и материјала за рад

књижара,...

школске године

/ Обилажења и

ПБ, разглед.

наставници

споменика БГ

родитељи

ПБ/ Опремање

/ Наставник

Набавка Избор потребног Мај

30. Приредбе за крај Припрема

ПБ

учионица

родитељи

материјалом

и Мај – јун / свечана Наставник

учешће ученика сала

ПБ

/ Приказ целокупног

наставници ПБ,

једногодишњег
рада ПБ

у приредби
31.
„Упознај

Радионица Организација и Јун
Београд реализација

који толико волиш“

радионице

32. Размена искуста. Разговор

ПБ

/ Обилажења

парк и Београдска родитељ

споменика

тврђава

Београда

Јун / зборница

родитељима

34. Анализа успеха, Разговор

са Јун /

Наставници,

и учионица
благајна

Наставник

ПП Стално

стручно

усавршавање
ПБ/ Наплата

свих

оброка за школску

ПБ, родитељи,

2019/2020.

благајница

Јун / учионице ПБ Наставник

и

ПБ, разгледања

наставници

служба,...

оброка у току 2. благајницом
Полугод.

/ Наставник

Калемегдански

са струч. усавршав.
33. Провера уплате Разговор

ПБ

ПБ

/ Успех ученика на

понашања и рада

родитељ, одељен. крају

ученика и сарадња

стар, ПП служба,...

школске

године

са родитељима
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Анализа Разговор

35.

Јун / зборница

сви чланови СВПБ

реализације планова
36.Писање извешт. Разговор
о раду ПБ
37.

Израда

Ивана Шушњар / Успешност

и Јун /

извештај
год. Разговор

учионица Ивана

ПБ, зборница
и Јун /

плана рада за I и II писање планова

ПБ, зборница

разред ПБ за шк.

Шушњар/ Извештај о раду

сви чланови СВПБ

учионица Ивана

реализациј. План.
ПБ

Шушњар/ Годишњи

план

сви чланови СВПБ, рада за I и II разред
ПП служба,...

ПБ за шк. 2020/21.

2020/21.
38. Разно

Разговор

Јун

/

ПБ,

учионице Наставник
зборница, наставници

благајна,...

ПБ

/ Решавање неплан.

ПБ, актив,

проблема,

одељ. старешина, ситуација,...
ПП служба,

39.

IV Седница 31. Разговор

СВПБ

31. Јун / учионице 31.Ивана Шушњар 31. IV Записник
ПБ,...

директор и члан. СВПБ
СВПБ

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

Руководилац : Гордана Живковић
Чланови већа: Мирјана Аранђеловић, Бранка Рајчевић, Василија Вилотијевић
Активност
Планирање и утврђивање распореда писмених задатака, иницијалног теста и тестова
Израда годишњих и месечних планова рада.

Време

Израда планова рада за ученике који раде по ИОП-у.
Планирање стручног усавршавања.

август

Требовање наставних средстава за наставu у шк. 2019/20. год.
Усклађивање планова са осталим наставним предметима.
Планирање одржавање часова у 4. разреду.
Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне активн.
Израда плана рада за допунску, додатну наставу и слободне активности.
Усклађивање критеријума оцењивања ученика.
Планирање тема за писмени задатак.

септембар
октобар

Планирање угледних часова.
Анализа иницијалног теста.
Анализа успеха на крају 1. класификац. периода и мере за побољшање.
Одржавање часова у 4. разреду

XI - XII

Стручно усавршавање наставника за време зимског распуста.
Учешће чланова већа у прослави школске славе-Светог Саве.
Организација шк. такмичења из граматике и шк- такмичења у рецитовању.
Анализа полугодишњег теста.
Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере за побољшање.
Анализа прилагођавања ученика 5. разреда и уч. који су радили по ИОП-у.
Учешће чланова већа у прослави Дана школе.

март
72

ОШ “Радоје Домановић” 
Огледно предавање из српског језика.
Учешће на општинском такмичењу из граматике српског језика.
Учешће на општинском такмичењу из рецитовања
Анализа успеха на крају трећег класифик. периода и мере за побољшање.

април

Учешће на oкружном такмичењу.
Учешће у реализацији пробног завршног испита и анализа резултата.
Анализа рада допунске, додатне наставе и слободних активности.

мај

Анализа постигнутих резултата на такмичењима на свим нивоима.
Анализа успеха на крају другог полугодишта за ученике 8. разреда.
Анализа успеха на крају другог полуг. и ученика који су радили по ИОП-у.
Извештај и анализа рада Стручног већа, договор о раду у наредној шк. год.
Подела одељења за следећу школску годину.

јун

Организовање поправних испита за август.
Анализа завршног испита.
Припрема за почетак нове школске године.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ
Руководилац: Александар Јовановић
Чланови стручног већа: Наташа Јановић, Марија Милошевић,
Ранка Ранковић, Александар Јовановић, Марија Драговић

Садржај рада
VIII Конституисање већа и избор руководиоца;
Договор о раду стручног већа;
Глобално планирање рада за школску 2019/20.
Задужење 40-то часовне радне недеље
IX
Израда и реализација иницијалног теста
Израда плана допунске, додатне наставе и секција
Утврђивање распореда контролних задатака и вежби;
Прављење плана стручног усавршавања
Требовање наставних средстава и опреме за извођење наставе;
X
Прављење плана угледних часова и посећивање истих;
Анализа иницијалног теста
Вредновање резултата рада и уједначавање критеријума
оцењивања;
XI
Анализа успеха на крају 1. тромесечја и мере за побољшање
успеха;
XII Анализа прилагођавања ученика петог разреда на нови предмет
биологију, шестог разреда на физику и седмог разреда на хемију
и брзина усвајања градива;
I
Анализа свих облика рада на крају првог полугодишта
Анализа реализовања стручног усавршавања
II
Организација и спровођење школског такмичења из физике,
биологије и хемије

начин
договор

договор

договор
Анализа и
дискусија
Анализа и дискусија
Анализа и дискусија

Анализа и дискусија
договор
договор
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III

Учешће на општинском такмичењу према распореду
Министарства;
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог
периода;
Договор око организације пробног завршног испита
IV
Анализа резултата ученика остварених на одржаним
такмичењима
Организовање угледних часова
V
Припрема за завршни испит;
VI
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
Анализа резултата ученика остварених на завршном испиту
Анализа реализације плана и програма
Анализа реализованих часова угледне наставе
VIII Израда годишњег извештаја о раду актива и предлог програма за
наредну школску годину
Подела одељења и задужења наставника

договор
Анализа и дискусија
чланови већа
чланови већа
договор
договор
Анализа и дискусија

Анализа и дискусија

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО И ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

VIII - IX

Руководилац: Јасмина Мијатовић
Чланови већа:
Математика – Јасмина Мијатовић, Јелена Милојевић, Драгана Тодоровић
Информатика и рачунарство, Tехникa и технологијa – Драгана Станисављевић, Дејан Ранић
Техничко и информатичко образовање – Бобана Красић, Александар Јовановић
ВР. САДРЖАЈ РАДА
Начин реализ.
Извршилац
Заједничка припрема писменог и усменог дела
Договор
Наставници,
поправног и разредног испита
одељ.стар.
Организација и реализација припремне наставе за
Договор
наставници
поправне испите и разредни испит
Израда глобалног и оперативног плана за сваки предмет, Договор за
Чланови
укључујући корелацију са другим предметима
усклађивање
већа
Израда плана припремне,додатне и допунске наставе и
Индивидуално Чланови
секција
већа
Усаглашавање критеријума оцењивања
Договор
Чланови
већа
Израда и реализација иницијалног теста из математике
Индивидуално Наст.
матема.
Утврђивање распореда писмених и контролних задатака Договор
Чланови
и тестова
већа
Разматрање облика и начина корелације са већима од 2 – Договор са
Наст.
4. разреда
већем раз. наст. матема.
Планирање одржавања по једног часа математике у 4.
Договор са
Наст.
разреду
већем разредне матема.
наставе
Прављење плана стручног усавршавања
Индивидуално Чланови
већа
Прављење плана угледних часова
Индивидуално Чланови
већа
Требовање наставних средстава и пратеће опреме за
Индивидуално Чланови
извођење наставе
већа
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Избор ученика за допунску и додатну наставу и секцију

Индивидуално

Анализа писмених и контролних задатака и тестова

Анализа прилагођавања ученика 5.разреда (математика)
и брзина усвајања градива
Организација шк. такмичења из математике

Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Индивидуално

Избор стручне литературе, часописа и књига

Индивидуално

Организација међународног такмичења „Кенгур“
Избор прегледача за Општинска и Окружна такмичења
Анализа реализације редовне, додатне и допунске
наставе и секција на крају 3. класификационог периода
Усаглађивање критеријума оцењивања

Индивидуално
Индивидуално
Анализа и
дискусија
Дискусија

Избор уџбеника и збирки за наредну шк. годину

Индивидуално

Припрема за пробни завршни испит из математике

Индивидуално

Анализа резултата такмичења

Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Дискусија и
договор
Анализа и
дискусија
Индивидуално

X- XI

Анализа иницијалног теста
Анализа реализованог стручног усавршавања
Анализа реализације редовне, додатне и допунске
наставе и секција на крају 1. класификационог периода
Анализа свих облика рада на крају 1. полугодишта

IV- V

II - III

XII-I

Анализа реализованог стручног усавршавања

VI - VII

Анализа реализованог стручног усавршавања
Израда годишњег извешатаја о раду актива и предлог
програма за наредну школску годину
Анализа реализације редовне, додатне и допунске
наставе и секција на крају школске године
Подела одељења и задужења наставника
Анализа завршног испита
Анализа реализованог стручног усавршавања
Анализа прилагођавања ученика 5, 6. и 7. разреда на
нове предмете

Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија

Чланови
већа
Чланови
већа
Чланови
већа
Наст.
математике
Чланови
већа
Чланови
већа
Чланови
већа
Чланови
већа
Наст.
матема.
Чланови
већа
Наст. матема
Наставници
Чланови
већа
Чланови
већа
Чланови
већа
Наст.
матема.
Чланови
већа
Чланови
већа
Руководилац
Чланови
већа
Чланови
већа
Наст.
матема.
Чланови
већа
Чланови
већа

75

ОШ “Радоје Домановић” 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
Активност
Требовање наставних средстава за извођење наставе у шк.
2019/20.год.
Реализовање и анализа поправних испита.
Израда годишњих и месечних планова рада, и планова за ученике
који раде по ИОП-у.
Планирање и утрвђивање распореда иницијалног и полугодишњег
теста и тестова у школској 2019/20.
Усклађивање критеријума оцењивања ученика.
Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне
активности.
Израда плана рада за допунску, додатну наставу и слободне
активности.
Планирање угледних часова.
Посета часовима географије и историје од стране чланова већа.
Анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за
побољшање.
Одржавање часа у 4. разреду
Организација школског такмичења.
Учешће чланова већа у прослави школске славе-Светог Саве.
Анализа полугодишњег теста.
Анализа успеха на крају првог полугођа и мере за побољшање.
Стручно усавршавање наставника за време зимског распуста.
Анализа прилагођавања ученика 5. разреда и ученика који су
радили по ИОП-у.
Учешће чланова већа у прослави Дана школе.
Анализа пробног теста.
Огледно предавање из географије и историје.
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и мере
за побољшање.
Анализа постигнутих резултата на такмичењима на свим нивоима.
Анализа успеха на крају другог полугођа за ученике 8. разреда и
ученика који су радили по ИОП-у на крају другог полугођа.
Анализа успеха ученика од 5. до 7. разреда и ученика који су
радили по ИОП-у на крају другог полугођа.
Извештај и анализа о раду Стручног већа и договор о раду у
наредној школској години.
Подела одељења за следећу школску годину.
Организовање поправних испита за август месец.
Анализа завршног испита.
Припрема за почетак нове школске године.
Руководилац, Ивана Ж. Коцић

Време
реализације

Август

Извршилац

чланови
већа
наст.
Историје

Септембар

чланови
већа

Новембар

чланови
већа

Јануарфебруар

чланови
већа

Март-Април

чланови
већа

Мај

чланови
већа

Јун

чланови
већа

Чланови: Бобана Красић, Ирена Пауновић, Јово Боснић

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Руководилац стручног већа: Дубравка Дошеновић – професор италијанског и енглеског језика
Чланови тима стручног већа: Милена Савић – професор италијанског и енглеског језика, Соња
Петрушић – професор француског језика, Јелена Нисић Недељковић – професор енглеског
језика, Оливера Миловановић – професор енглеског језика, Маја Ружић – професор енглеског и
немачког језика, Катарина Димитријевић– професор немачког језика.
Активности
Начин реализације
Време/
Носиоци/
Критеријум успеха
место реал. сарадници
Конституисање Евалуација плана рада Август
Сви чланови Конституисано је
већа и избор
за претх. шк.годину и
већа, као и
веће страних језика
руководиоца
доношење плана рада
руководилац и изабран је
за 2019/2020. годину
руководилац
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Планирање
угледних
часова

Одржавање угледних
часова

Август и
септембар

Сви чланови
већа, као и
руководилац

Реализација
угледних
часова

Чланови већа
реализују угледне
часове у договору са
другим наставницима.
Наставници који
предају други страни
језик реализују часове
за ученике 4.разреда

Током
школске
године

Сви чланови
већа

Током
школске
године

Наставници
италијанског,
француског и
немачког јез.

Усклађује се, прати и
врши евалуација
критеријума
оцењивања (између
наставника једног
предмета и са
исходима предмета)
Сви чланови већа у
договору са
предметним
наставницима праве
распоред писмених
задатака и контролних
вежби у 1. и 2. полуго.
Ученици са
предметним
наставницима
посећују сајам књига,
као и догађаје
организоване од
стране језичких
културних центара,
али и њихових
библиотека и
медијатека.
Чланови већа врше
анализу реализације
наставног плана
Руководилац већа
прави извештај о раду
и успеху ученика

Током
школске
године

Наставници
другог
страног
језика

Август и
септембар

Сви чланови
већа

Чланови већа са
ученицима организују
и спремају програм
приредби
Планирање, похађање
семинара и
имплементирање
стечених знања

Настава –
часови за
ученике
4.разреда
Увођење нових
предмета
(5.разред)

Прављење
распореда
писмених
задатака и
контролних
вежби
Планирање и
реализација
посета са
ученицима
(Сајам књига,
Језички
културни
центри)

Реализација
наставног
плана
Анализа рада и
успеха ученика
Приредбе (Дан
школе,
Прослава Дана
Св.Саве и сл.)
Стручно
усавршавање Семинари

Сваки члан
стручног већа
одржао је по један
угледни час у току
школске године
Реализовано 8
угледних часова
Наставници другог
страног језика
одржаће по један
час у сваком
полугод.
Усклађени
критеријуми
оцењивања и
усклађена је
реализација са
задовољавањем
исхода
У августу израђен
распоред писмених
провера за прво
полугодиште и у
фебруару за друго
полугодиште.

Сајам /
Сви чланови
Италијански, већа – по
Француски и потреби
Британски
културни
центар / Гете
институт
Током шк.
године

Наставници су са
ученицима
посетили
италијански,
француски, немачки
и британски
културни центар,
као и сајам књига

Током
школске
године
На крају
сваког
квалиф. пер.

Сви чланови
већа

Током
школске
године

Сви чланови
већа по
потреби

Реализација у
складу са
Школским прогр.
Константно се
прати и анализира
ангажовање и успех
ученика.
Чланови стручног
већа учествују у
припремању
представа.
Сви чланови већа
похађали су 1 до 2
планирана семинара

Руководилац
већа

Планирање у Сви чланови
септембру.
већа по
Похађање
потреби
током шк.год.
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Такмичења

ИОП

Допунска и
додатна
настава

Литература,
наставна
средства
Школски
развојни план

Чланови већа
планирају школска
такмичења, врше
избор ученика који ће
учествовати.
Реализација школског
такмичења.
Извештај о свим
нивоима такмичења.
Евидентирање
ученика и
подршка тиму за ИОП.
Анализа
Идентификовање
ученика и
организација.
Реализација
Анализа и извештај
Планирање набавке

Усаглашавање плана
већа са ШРПусаглашавање са
мерама за унапређење
у области
наставе,учења и
подршке ученицима
Извештај о
активностима
Професионална Реализација наставних
оријентација
тема/јединица према
плану
Усклађивање
наставног плана са
планом
професионалне
оријентације у седмом
и осмом разредуодабир наставних тема
погодних за
реализацију 2. и 3.
фазе програма ПО у 7.
и 8. разреду (подручја
рада, занимања и
средње шк)
Договор око
реализације изабраних
области
Извештавање

Сви чланови
Прво
полугодиште већа
Јануарфебруар
Током
школске
године

Руководилац
већа

Изабрани су
ученици за школска
такмичења, са њима
је одрађена додатна
настава.
Након такмичења
израђен је и
извештај.

Септембар
Током
школске
године
Јун и август
Септембар и
октобар
Током
школске
године
Јун
Током
школске
године

Сви чланови
већа

Сви чланови
већа

Набављена
планирана наставна
средства

Август

Сви чланови
већа

Сви чланови већа
реализују
планиране садржаје

Сви чланови
већа
Руководилац
већа

Израда педагошког
профила и ИОПа за
ученике којима је
потребна додатна
подршка.
Чланови стручног
већа планирају и
реализују допунску
и додатну наставу у

Руководилац
већа
Јун/август
Током
школске
године

ПП служба
Сви чланови
већа

Сви чланови већа
реализују
планиране садржаје

Септембар

Септембар
Јун
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4.3.5 План рада Стручних актива за развој школског програма и развојно планирање
План рада Стручног актива за развој школског програма
Руководилац актива: Василија Вилотијевић
Чланови: Мирна Комненић, Сања Вратоњић, Јелена Милојевић, Драгица Врвић и Лидија
Вранић
Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда наставника које именује
Наставничко веће на период од 4 године. Седнице се одржавају у складу са Планом рада Стручног
актива за развој школског програма, који је саставни део Годишњег плана рада школе. Седница
Стручног актива за развој школског програма може се заказати и по указаној потреби. Стручни
актив за развој школског програма доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. О раду
Стручног актива за развој школског програма води се записник, који потписују председник и
записничар. Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара Наставничком већу
и директору школе. Стручни актив за развој школског програма:
1. стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе;
2. прати остваривање програма образовања и васпитања;
3. стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
4. вреднује резултате рада наставника;
5. прати и утврђује резултате рада деце и ученика;
6. предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и уч. у процесу образовања и васпитања
7. обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука у складу са законом;
8. учествује у изради Школског програма;
9. процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне
стандарде знања;
10. учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и
властите процене своје образовне праксе;
11. утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекат школе) којима школа пружа
могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и
потребе;
12. прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
13. обавља и друге послове по налогу директора школе.
ВРЕМЕ

IX - X

XI

САДРЖАЈ

РЕАЛИЗАТОРИ

ЕВАЛУАЦИЈА

Конституисање стручног актива;

-директор;наставници;

израда Анекса школског програма;

-одељ. старешине;

представљање Анекса школског програма

-руковод. Одељ. већа

Наставничком већу и Школском одбору.

-Школски одбор.

Праћење остваривања Школског програма

-руководилац и

анализа на

на крају првог класификационог периода;

-чланови актива;

стручним

-анализа на
стручним
састанцима
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анализа усклађености Школског програма

-директор;

са Годишњим планом рада школе и

- педагог.

састанцима

Развојним планом

XII - I

II - V

Сарадња са осталим стручним органима и

-руководилац и члан.

тимовима ради евидентирања измена и

Већа, директор,

допуна Школског програма;

педагог, наставници;

анализа посете часовима;

-одељ. старешине;

aнализа остварености Школског програма

-руководиоци

на крају првог полугодишта.

Одељењског већа.

-Анализа остварености Школ. програма

директор;педагог

-анализа на

на крају трећег класификационог периода;

наставници;одељ.стар;

стручним

- посете часовима.

-руковод. Одељ. већа.

састанцима

-Анализа остварености Школског
програма на крају другог полугодишта;
анализа остварености Школског
програма на крају школске године;
предлози за подизање квалитета Школског
VI -

програма; усклађивање Школског

VIII

програма са променама у Наставном плану
и програму; сарадња са осталим стручним
органима и тимовима ради евидентирања
измена и допуна Школског програма;
-извештај о раду актива;
-измене у плану рада.

анализа на
стручним
састанцима

-одељ. старешине;
-руководиоци
Одељењског
већа;
-директор;

-анализа на

-педагог;

стручним

-наставници;

састанцима

-чланови
актива;
-руководилац
Актива.

План рада Стручног актива за развојно планирање
Руководилац Тима: Данијела Вујовић
Чланови Тима: Снежана Стаменић, Марта Тодоровић Живковић, Мира Касаповић, Љиљана
Крстић,
Верица Милосављевић,Сања Вратоњић, предст. Парламента, Марина Ђорђевић локална
самоуправа и Ален Анђелковић савет родитеља;
Планирани састанци: септембар и на крају сваког класификационог периода.
- Области квалитета које се прате: ПРОГРАМИРАЊЕ , ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ,
НАСТАВА И УЧЕЊЕ, ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА,
ЕТОС, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
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- Циљ је даље праћење промена насталих као резултат реализације мера предвиђених у Плану
мера за унапређивање квалитета рада установе.
1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ,ИЗВЕШТАВАЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање процеса планирања рада школе усклађивањем школских
докумената са Развојним планом школе, у складу са законом, као и потребама ученика, наставника,
родитеља и локалне заједнице;
бр.

1.

ЗАДАЦИ И
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Стручна већа,
Израда школских
Одељењска
докумената у
складу са Развојним већа
планом школе и
Школским
програмом.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

ИЗВОРИ
ДОКАЗА

Август,
септембар, по
потреби у току
школске године

Шк. документа су
усклађена са
Годишњим
програмом рада
школе (планови су
јасни, конкретни и
оперативни)

Школска
документација,
записници,анк
ете

2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА : НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних средстава уз
активно коришћење и уважавање наставникове живе речи. Постизање континуитета при оцењивању.
Повећање квалитета наставе базирањем на примену мера предвиђених Планом за унапређивање
васпитно – образовног рада.
бр

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ

1.

У планирању,
припремању и
реализацији наставе,
обезбедити подстицајну
средину за учење кроз
обезбеђивање физичких,
педагошких, психолошких
и социјалних фактора;
Ученицима омогућити
развој критичког
мишљења (наставници
користе савремена
наставна средства,
одговарајућ. дидактичко методичка решења)
Оспособити ученике да
сами прате и вреднују
своја постигнућа, и
постављају себи циљеве у
учењу – развијају
одговорност према
сопственом раду
Коришћење разних начина
и поступака праћења и
вредновања успешности
уч. који су у функцији
даљег учења (формативно
и сумативно оцењивање,
самооцењивање и
оцењивање од стране
вршњака)

2.

3.

4.

НОСИОЦИ
АКТИВН.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стручна
Континуирано
већа,
током школске
Одељењска године
већа и сви
наставници

Стручна
Континуирано
већа,
током школске
Одељењска године
већа и сви
наставници
Стручна
Континуирано
већа,
током школске
Одељењска године
већа и сви
наставници
Стручна
Континуирано
већа,
током школске
Одељењска године
већа и сви
наставници

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

ИЗВОРИ
ДОКАЗА

Средина за учење
подстиче мотивацију
за учење. Ученици
су у складу са својим
могућностима и
интересовањима
укључени у
активности на часу
Ученици су стекли
применљива,
функционална,
општа и посебна
знања, умења,
вештине. Учење се
дешава на часу.
Ученици прате свој
напредак у учењу
користећи различите
начине – технике, и
на основу напретка
постављају циљеве у
учењу.
Наставник даје
повратну информац.
ученику о напредку.
Ученици оспособљ.
за самооцењивање у
складу са
образовним
стандардима и
очекив. исходима.

Школска
документац
.

Школска
документац
.

Школска
документац
.

Школска
документац
.
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5.

Континуирано
Развити ученичке
ПП
током школске
компетенције за различите служба,
облике учења - ученике
наставници године
активно укључујемо у
наставни процес и
подстичемо на сарадњу
путем различитих облика
наст. рада и наставних
метода а уз примену
адекватног дидактичког
материјала

Реализација наставе
уз активно учешће
ученика

Протоколи
праћења
реализације
наст.
часова
(анализа
непосредно
г увида у
наставни
процес)

3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Подизање квалитета знања ученика: функционална, употребљива и трајна знања. Побољшање
резултата ученика на завршном испиту.
1.ЗАДАТАК: Обезбедити уједначене и јавно доступне критеријуме оцењивања
2.ЗАДАТАК: Мотивисање ученика и наставника на подизање квалитета наставе
3. ЗАДАТАК: Пратити резултате ученика на завршним испитима, унапредити припремну наставу
бр.

ОПИС АКТИВНОСТИ

1.

Упознавање родитеља
са очекиваним
стандардима и
исходима учења
Уједначавање критериј.
оцењивања на нивоу
Стручних већа
Организов. интерних
тестирања у оквиру
припремне наставе и
појачавање рада на
областима на којима су
ученици показали низак
ниво постигнућа
Прилагођавање метода
рада ученицима са
тешкоћама у учењу
(редовна настава,
допунска настава)

2.
3.

4.

5.

6.

Промовисати најбоље
резултате ученика и
одељења кроз истицање
њихових успеха на
сајту школе
Упознавање ученика и
родитеља са анализом
резултата на завршном
испиту претходне
школске године

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

ИЗВОРИ
ДОКАЗА

Родитељи боље
разумеју резулт.
и начин оцењив.
њихове деце
Утврђени нивои
знања за
одређену оцену;
Бољи резултати
на завршном
испиту

Записник са
родитељ
састанака,
сајт школе
Записници
Стручних
већа
Тестови,
квизови,
евидентира
ње
постигнућа
ученика
Евиденција
наставника

Увид у
извештаје са
родитељ
састанка у
дневницим

Одељењске
старешине

септембар

Стручна већа

Септембар јун

Предметни
наставник

Септембар јун

Предметни
Наставник,пп
служба

Септембар јун

Педагошки
колегијум

Септембар јун

Уч. са тешкоћама
у учењу и са
лошијим школ.
успехом више
долазе на часове
припремне наст.
Успех ученика
на такмичењ.

Стручна служба,
одељењске
старешине и
предметни
наставници

Ученици:
септембар
Родитељи: на
родитељ. саст.
у септембру и
марту

Подизање нивоа
подршке везане
за повећање
ангажованости
уч. на часовима
припрем. наставе

огласне
табле,
панои, сајт
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7.

Информисање ученика
о плану подршке у
припреми завршног
испита

Одељењске
старешине и
предметни
наставници

Октобар
текуће
школске
године

Разумевање уч. о
значају похађања
припремне
наставе за
завршни испит

8.

Редовно праћење и
анализе успеха ученика

Стручна већа

континуирано

Бољи просечни
резулт. уч. на
заврш. испитима

Увид у
евиденцију
час. одељ.
старешине и
предмет.
наставника
Извештај
Стручних
већа

4: ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Подизање нивоа подршке ученицима постизањем већег учешћа ученика у раду школе и
ваннаставним активностима.
1.ЗАДАТАК: Помоћ и подршка ученицима у учењу.
2. ЗАДАТАК: Обезбедити да школа буде подстицајно и сигурно место за учење и боравак ученика.
3. ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања
4. ЗАДАТАК: Повећање безбедности ученика
бр.

ОПИС АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1.

Дорада и реализација
наставних планова за
индивидуализацију,
ИOП1, ИOП2,ИОП3

ПП сллужба,
одељењске
старешине

2.

Унапређивање подршке
новим ученицима у
процесу учења, као и
њиховом прилагођавању
школском животу
Пружити додатну
подршку ученицима
путем вршњачког учења

Одељењски
старешина,пп
служба,
вршњаци

Јачање комуникације и
одговорности свих
актера укључених у
наставни процес
(наставници, ученици и
родитељи) на плану
безбедности ученика,
кроз упознавање
ученика и родитеља са
Програмом превенције
насиља у школи
У холу школе поставити
кутију поверења

Годишње анкетирање
ученика, наставника и
родитеља о
безбедносном
стању у школи

3.

4.

5.

6.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ.

КРИТЕРИЈУМ
И УСПЕХА

Напредовање
ученика у
складу са
циљевима у
плану наставе
На почетку Ученици се
интензивно осећају
континуира прихваћено у
новој средини
но током
шк. године
Континуир Боља
ано током
постигнућа
шк. године ученика

Евалуација
ИОП-а
записници са
састанака ИO
тимова
Записници са
састанака
одељењског
већа

Тим за заштиту
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Континуир
ано током
школске
2019/2020.
године

Превентивне
активности
доприносе
смањењу свих
облика насиља
(запослени у
школи познају
и примењују
договорене
процедуре)

Презентовање
циљева и
активности
тима за заштиту
од
дискриминације
, насиља,
злостављања и
занемаривања

Тим за заштиту
од насиља,
злостављања и
занемаривања

Током
школске
године

Тим за заштиту
од дискримин.,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Јун

Задовољнији и Кутија
сигурнији
поверења
ученици, мањи
број пријава
насиља
Смањен бр.
Анкета за
насилног
родитеље,
понашања међу ученике
ученицима; и
наставнике
дисциплинск.
Извештај
поступака

Наставници,
учитељи и
ученици

Континуир
ано током
шк. године

ИЗВОРИ
ДОКАЗА

Школска
документација
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7.

8.

9.

10.

Организација састанака
учитеља и наставника
који предају петом
разреду, ради даљег
пружања подршке у
учењу
„Ћоше успешности“,
израдити систем јавне
промоције ученика у
одељењу који постижу
завидне резултате у
наставним и ваннастав.
активностима
У досадашњи план рада
Тима за ПО више
укључити родитеље који
ће презентовати своја
занимања
Организовање
заједничких активности
деце, родитеља и
наставника.( спортски
турнири, хуманитарне
акције)

Одељењске
старешине,
учитељи IV
разреда и
предметни
наставници
Одељењске
старешине,
ученички
парламент

Септембар

Тим за
Професионалну
оријентацију,
Одељењске
старешине
Директор,
Одељењске
старешине,
наставници

Континуир
ано током
школске
године

Током целе
школске
године

Континуир
ано током
школске
године

Наставници на
почетку шк.год.
имају информ.
о ученицима
којима је потр.
подршка
Развијање
емпатије и
јачање
међусобних
односа

Записник
одељењског
већа

Родитељи су
презентовали
своје
занимање
ученицима
Одржане
заједничке
активности
родитеља,
деце и
наставника

Извештај тима
за ПО

Одељењски
пано

Извештаји о
реализованим
активностима

5. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА : ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити међусобне односе ученика у школи на бази узајамног уважавања,
поштовања и културне комуникације
1. ЗАДАТАК: На почетку школске године ученици са одељењским старешином доносе правила
понашања која стоје написана на видном месту у учионици
бр.

ОПИС АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

ИЗВОРИ ДОКАЗА

1.

Упознавање са
Чланови
СептембарУченици знају и
Правила
правилником о
Ученичког
октобар
поштују усвојена истакнута у
нормама понашања парламента
правила
учионицама,
ученика на нивоу
понашања
записник с саст.
уч. парламента и на
Ученичког
нивоу одељења
парламента
2.
Увођење
Заинтересов.
Током школске Направљен
Школски сајт
новинарског листа
наставници,
године
новинарски лист,
на сајту школе који ученици и
ученици га
ће уређивати
администрато
уређују уз помоћ
ученици
р сајта
наставника
6. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА : ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Континуирано стручно усавршавање запослених ,побољшање материјалнотехничких услова школе – набавка школске опреме, наставних средстава и дидактичких материјала.
Побољшати здравствено-хигијенске услове
бр.

1.

ЗАДАЦИ И
АКТИВНОСТИ

Јачање
компетенција
запослених

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

ИЗВОРИ ДОКАЗА

Школ. тимови,
Стручна већа,
сви наставници

Континуирано
током школске
године

Успешно
планирање и
вредновање наст.

Лична и школска
документација
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2.

3.

4.

Унапредити
просторно-технич
услове за реализ..
наставног процес
Игралишта су
безбедна и
функционална
Побољшати
здравственохигијенске услове
– контејнери за
рециклажу

Директор
школе, Локална
самоуправа

Током школске
године

Директор,наставник физичког
васпитања
Локална
самоуправа,
Директор
школе,
помоћни
радници

Током школске
године

Током школске
године

Запослени
користе савремена
наставна средства
у настави
Адаптирана
школска
игралишта у
складу са потреб.
извођења наставе
Отпад се одлаже
на предвиђена
места

Извештај о раду

Извештај о раду

Повећан број
контејнера за
одлагање
рециклажног
отпада

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Прецизирати активности и задужења запослених која су у функцији ефикаснијег
рада школе и развијање интерног система награђивања запослених за постигнуте резултате
бр.

1.

ЗАДАЦИ И
АКТИВНОСТИ

Уредити начин
награђивања и
похваљивања
запослених

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Педагошки
колегијум,
секретар

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прво
полугодиште

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

Већа мотивисаност
наставника за рад

ИЗВОРИ ДОКАЗА

Записници

Стручни актив за развојно планирање ће у сарадњи са Педагошким колегијумом и осталим
надлежним школским тимовима посматрањем, увидом у записнике, анкетирањем, пратити
реализацију развојног плана.
4.3.6 План рада Тимова утврђених законом
План рада Тима за самовредновање
Руководилац: Сања Вратоњић - педагог
Чланови Тима: Ирена Пауновић, Недељка Дидулица, Јелена Нисић Недељковић, Маја, Дробњаковић,
Милена Меденица, Марина Суботић, представник Савета родитеља – Дана Папић
Тим за самовредновање предложио је, а Наставничко веће усвојило је: Област квалитета:
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Подручје вредновања:
Програмирање образовно- васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе
Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи
Планирање образовно- васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа/ исхода у наставним предметима и општих међупредметних и
предметних компетенција
НОСИОЦИ
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
ВРЕМЕ
(МЕСЕЦ)
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1. Израда плана за самовредновање рада
Тим за
Израђен Акциони план и
IX
школе.
самовредновање додељено задужење сваком
2. Подела задужења.
члану Тима
Постојање информација о
1. Процена досадашењег тока реализације
Тим за
самовредновању које је
XII
самовредновања и договор о даљем раду.
самовредновање урађено до јануара и
подела задужења за даљи
рад
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III

VI
VII/IX

1. Процена досадашењег тока реализације
самовредновања и договор о даљем раду.

Тим за
самовредновање

1. Писање и усвајање извештаја о обављеном
самовредновању, са препорукама за даљи
образовно- васпитни рад.
1. Упознавање Наставничког већа, Школског
одбора и Савета родитеља Школе са
извештајем.

Координатор
Тима за
самовредновање
Координатор
Тима за
самовредновање

Постојање информација о
самовредновању које је
урађено до јануара и
подела задужења за даљи
рад
Израђен извештај и
осмишљене мере за
унапређење
Презентован извештај

План рада Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО)
Руководилац: Данијела Вујовић
Чланови Тима: Сања Вратоњић, Јелена Милојевић, Марија Драговић.Тијана Братић, Снежана
Шукара, Жељка Грбан, Ранка Рајковић, Наталија Ђурђевић, Марина Суботић, Љиљана Крстић,
Мирна Комненић, Маја Дробњаковић, Данка Керић, представници Савета родитеља – Бисерка
Комлен и Јелена Агић
Стручни тим за инклузивно образовање координира све активности у установи које се односе на
образовање деце којима је потребна додатна подршка. Између осталог, овај тим:
-Може да поднесе предлог за утврђивање права на ИОП
-Предлаже чланове тима за пружање додатне подршке детету директору установе
-Написан ИОП доставља Педагошком колегијуму на усвајање
-Даје сагласност на одлуку педагошког колегијума о даљој примени, изменама и допунама ИОПа или престанку потребе за ИОП -ом, а на основу вредновања ИОП-а
Након давања сагласности за израду ИОП-а од стране родитеља/старатеља, директор школе
формира тим за пружање додатне подршке детету. Чланови тима су дефинисани чланом 76.
Закона о основама система образовања и васпитања, као и чланом 8. Правилника. Уколико
родитељ , односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у изради или давање
сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите,
у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика.
Обавезни чланови тима су: учитељ или одељенски старешина, стручни сарадник и родитељи. У
тим је могуће укључити, према потреби и педагошког асистента и стручњака ван установе који
добро познаје дете, на предлог родитеља. Овај Тим израђује, односно пише ИОП за дете. Примена
ИОП-а почиње након што он буде усвојен од стране Педагошког колегијума установе.
Активности
Формирање
Стручног тима за
инклузивно
обрзовање
Упознавање
чланова СТИО са
програмом
инклузивног
образовања и
планираним
активностима за
шк. 2018/2019.
Идентификовање
ученика којима је
потребан неки
вид додатне
подршке

Начин
реализације
састанак

Време/ место
реализације
Август 2019.

Носиоци/
сарадници
Директор/ пп
служба

састанак

Септембар/
октобар 2019.

Координатор тима

Праћење
ученик. у току
наставних и
ваннаст. актив,
комуникација

Први класифик.
период
интензивно,
током шк.

Сви наставници
разредне и
предметне
наставе, пп
служба/ родитељи

Критеријум
успеха
Добра сарадња
међу члановима,
доказ записници
са састанака
Сви чланови
СТИО су
упознати са
програмом и
планираним
активностима
Евиденција
ученика који
имају потребу за
неким видом
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Процена
развојног статуса
ученика

Процена
социјалног
статуса ученика

Израда плана рада
са ученицима који
имају потребу за
неким видом
додатне подршке,
индивидуализација

Израда Плана
рада са
даровитим
ученицима
Израда ИОП – а,
евалуација

Сарадња са ИРК,
локалном
заједницом и
специјализованим
удружењима
Предлог мера за
унапређење
инклузивне
праксе

Извештај о раду
тима и предлог
мера за
унапређење рада

са родитељима
и ПП службом
Разговор,
праћење на
часовима,
тестирање

2019/20.год.
континуирано
Током школске
2019/2020.
године

психолог

Посматрање,
разговор са
родитељима и
ученицима

Први
класификациони
период школске
2019/2020. Год.

Учитељи,
одељењске
старешине, пп
служба

Координатор
евидентира
потребе,
реализатори
користе
званични
обрасци за
примену мера
индивидуализ.
и ИОП-а
Планирање
посебних
активности за
даровите
ученике
Примена
предвиђених
образаца

Наставници/пп
На крају сваког
класификационог служба, СТИО
периода

Телефонски
разговори,
размена
мејлова,
састанци
Сарадња и
стална
комуникација
чланова тима
са учитељима
и
наставницима
Писање
извештаја

Током школске
2019/2020.
године

додатне
подршке
Дефинисање
развојног
статуса,
формирање уч.
досијеа и
смернице
наставн. за рад
Поседовање
података о
ученицима и
пружена
подршка
Комплетна
документација о
сваком ученику
који захтева
неку врсту
додатне
подршке

На крају сваког
Учитељи,
класификационог предметни
периода
наставници/пп
служба, СТИО

Написан план
активности за
ученика

На крају сваког
класификационог
периода, на
полугодишту

Написани ИОПи за све ученике
који имају
потребу за рад
по ИОП - У

Током школске
2019/2020.
године

Крај школске
2019/2020.
године

Учитељи,
предметни
наставници,
одељењске
старешине- мали
ИО тимови/СТИО
Координатор
тима/чланови
СТИО

Остварени
контакти,
евиденција у
записницима са
састанака
СТИО/наставници, Спровођење
родитељи
анкете и
анализа,
организован
семинар/обука
Координатор
Број састанака и
тима/чланови тима анализа кроз
самовредновање
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План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Руководилац: Сања Вратоњић
Чланови тима: Данијела Вујовић, Ирена Пауновић, Василија Вилотијевић, Лидија Вранић, Милена
Меденица, Ивана Шушњар, Марија Милошевић, Роналд Анжур, Богдан Косовац, Марија Ристић,
предст. Савета Родитеља – Зорица Вукашиновић Радојичић и Јелена Пандуревић
Садржај активности
Предлог, избор и верификација координатора и чланова
Тима за заштиту деце и ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања за школску
2018/2019. годину
Упознавање чланова са Правилником о поступању
установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности и Правилником о обављању
друштвено- корисног, односно хуманитарног рада
Припрема идеја, предлога, акција и модела превентивног
деловања у којима су укључени ученици, наставници,
родитељи.
Упознавање чланова Тима, наставника, ученика и
родитеља са планираним активностима Тима на
превенцији насиља
Упознавање родитеља са Протоколом о заштити ученика
од насиља,злостављања и занемаривања

Носиоци

Динамика

чланови Тима

Јун

Секретар

Септембар

чланови Тима

Септембар

чланови Тима

септембар

Рад са ученицима на промовисању дисциплинованог и
примерног понашања и укључивању што већег броја
ученика у рад радионица
Превентивно деловање Тима у циљу спречавања насиља
кроз рад са ученицима на часовима ОЗ,
на радионицама и састанцима Ђачког парламента

одељењске
старешине,
чланови Тима
одељењске
старешине,
ПП служба,
чланови Тима
ученици, Ђачки
парламент,
наставници

Оглашавање на видном месту (паноима у учионицама,
огласним таблама у школи) и доследна примена правила
понашања у школи
Утврђивање улога и одговорности када постоји сумња на
насиље или када се насиље догоди:
- дежурног наставника/одељењског старешине
- пп службе
- помоћно-техничког особља
- ученика/- родитеља
- школског полицајца
Спровођење ''физичких'' мера превенције као што су:
- добро организовано дежурство запослених
- адекватно осветљење у згради школе и дворишту,
- безбедни спортски терени
- редовно обилажење школе од стране школског полицајца
- техничко обезбеђење
Спровођење и анализа истраживања о присуству,
облицима и врсти насиља у школи
Спроводити континуирану анализу и праћење ситуације у
школи и међу ученицима у погледу присуства и
учесталости насиља
Сарадња са школским полицајцем
Сарадња са родитељима на родитељским састанцима,
заједничким и индивидуалним отвореним вратима

Одељ. старешине,
чланови Тима

Директор,
чланови Тима,
Наставничко веће,
ПП служба,
Ђачки парламент

директор,
ПП службе
чланови Тима,
ППС
чланови Тима,
Наставничко веће,
ПП служба,
ђачки парламент
чланови Тима,
ППС
Одељ.старешине,
наставници,

септембароктобар
септембар - јун
септембар - јун
септембар октобар

септембар октобар

септембар - јун

фебруар - март
септембар - јун

септембар - јун
септембар - јун
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Садржај активности
Сарадња Тима у планирању и реализацији активности са
Тимовима за развојно планирање, самовредновање и др.
Сарадња са другим институцијама (центар за социјални
рад, МУП, локална заједница и др.)
Стручно усавршавање запослених у области превенције
насиља
Међуодељењска такмичења у спорту
Организовање предавања еминентних стручњака на тему
васпитне улоге родитеља у циљу превенције агресивног
понашања деце

Носиоци
ППС

Динамика

чланови СВИХ
Тимова
чланови Тима,
ПП служба
чланови Тима,
Тим за проф.развој
наставници
Чл. тима за
шк.спорт и спортске
актив.
Тим за сарадњу са
породицом

септембар - јун

ПП служба, Одељ.
старешине, настав.

Промоција знања - укључивање ученика у рад Центра за
таленте
Индивидуални и групни рад са ученицима код којих се
уочава насилничко понашање

ПП служба,
Одељ. старешине
чланови Тима,
Наставничко веће,
ПП служба,
школски полицајац,
физичко-техничко
обезбеђ.
чланови Тима,
ПП служба,
Одељ. старешине

Праћење, прикупљање документације и вођење евиденције
у случајевима сумње или дешавања насиља, као и
обезбеђивање поверљивости података
Праћење и вредновање ефеката предузетих мера

септембар - јун
септембар - јун
септембар - јун
септембар - јун

септембар октобар
септембар - јун
септембар - јун

септембар - јун

План рада Тима за професионални развој
Руководилац: Наташа Јановић; Чланови: Јелена Милојевић, Тања Дујовић и предст. Савета
родитеља – Оливера Михић
У школској 2018/19. години завршава се петогодишњи циклус стручног усавршавања.
Наставници су добили потврде од школе са бројем сати стручног усавршавања ван установе.
Пошто сви наставници нису испунили неопходан број од 100 сати стручног усавршавања,
посебна пажња ће се посветити онима који у току ове школске године тај број треба да испуне.
Школа ће и ове школске године наставнике упућивати на различите семинаре који ће
омогућавати развој различитих компетенција.
У следећој табели приказане су активности у вези стручног усавршавања ван установе:
Активност

Израда базе података о
различитим облицима
стручног усавршавања које
су похађали запослени у
установи
Анлиза потреба школе у
циљу унапрађивања
образовно васпитне праксе
Сагледавање капацитета
запослених у установи за
реализацију различитих
облика стручног
усавршавања
Израда листе интересовања
запослених у погледу
стручног усавршавања
У складу са законом и
дир.одобрава средства и

Време реализације активности
IX
*

X

XI XII I

*
*

*

Носиоци
активности

II III IV V VI VII VIII

*
*

Начин
реализације

*

*

*

Израда
електронске
базе

сарадник

Наст.веће

наставници

На основу
похађаних
обука
Израда
листа

Директор,
стручни
сарадници, чл.
Наст. већа
координатор и
сарадници
Директор
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упућује наставнике на
семинаре
Наставници по завршеној
обуци држе предавање
члановима већа или актива
који нису похађали ту обуку
По завршеној обуци
наставници држе огледни час
Вођење евиденције сталног
стручног усавршавања

*

*

*

*

* *

* *

* *

*

*

*

*

* *

* *

* *

*

*

*

*

* *

* *

* *

Израда програма обуке за
наредну шк. г.

*

Предавања
и радионице

Наставници по
задужењу

Огледни
часови
база
података
Израда
програма

Наставници по
задужењу
координатор и
сарадници
Директор и
наставници

Тим за професионални развој упознаће Наставничко веће са могућностима стицања звања.
Следећа табела приказане су активности неопходне за стицање звања.
Активност
Упознати наставнике са
Правилником о сталом
стручном усавршавању
и стицању звања
Упознати наставнике са
условима и поступком
стицања звања
Израдити листу
заинтересованих
наставника за поступак
стицања звања
Заинтересовани
наставници подносе
захтев установи
Инструирати рад
наставника у циљу:
подизање квалитета
педагошке праксе,
подизање надпросечног
степена остварености
образовано васпитних
циљева, познавање
страног језика,
савладавања потребних
обука, поседовања
одговарајуће
информатичке
писмености
Директор прибавља
потребна мишљења и
остварује сарадњу са
просветним саветником
у поступку одлучивања
о захтеву
Прибављање
позитивних мишљења
Директор доноси
решење о стицању
одговарајућег звања

IX
*

X

Време реализације активности
XI XII I II III IV V VI

*

VII

VIII

Начин
реализације
Наставничко
веће, састанци
Наставничко
веће, састанци

*

Израда листе

Формирање и
предаја захтева
наставника
Посета
часовима,
саветодавни
рад са
наставницима

Носиоци
активности
Директор,
педагог,
наставници
Директор и
наставници
Директор,
педагог,
наставници
Директор,
педагог,
наставници
Директор,
педагог,
наставници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Прибављање
мишљења

Директор,
просветни
саветник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Прибављање
мишљења

*

Израда решења

Директор,
просветни
саветник
Директор

Посебна база података водиће се за стручно усавршавање у установи које је регулисано
посебним правилником.
План стручног усавршавања учитеља/наставника/стручног сарадника
Стручно веће разредне наставе
1. Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима ОШ, каталошки број
401, К1, П3, бодова8, Тренинг центар Коцевски
2. Веб алатима до интерактивне наставе, каталошки број 418, К2,П1, бодова 36,
Образовно креативни цнтар
3. Интеграција,корелација и занимација, каталошки број 381, К2,П1, Савез учитеља
Републике Србије, Београд
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4. Програм позитивног понашања у школи, каталошки број 79, К3,П4, KЛЕТ друштво за
развој образовања, Београд
5. Усвршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама
и родитељима, каталошки број139, К4, П4, Институт за педагошка истраживања,
Београд
6. Како дисциплиновати наше ученике, К 41, К3, П4, Аутори: Мирјана Трифуновић Паул,
стручни сарадник - психолог, ОШ "Исидора Секулић", Панчево и Гордана Јосимов,
професор разредне наставе, ОШ "Васа Живковић", Панчево, 24 бода
7. Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља, каталошки број 129,К4,
Аутор: Др Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, професор струковних
студија у Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу, 16 бодова
8. Математика у малом... Каталошки број: 246,
К1 ,П 1, Аутори: Јасмина
Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер учитељ, педагошки
саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велик Градиште; Радомир Живковић, специјалиста
методике наставе математике, професор разредне наставе, ОШ "Бранко Радичевић",
Голубац; Снежана Милојковић, мастер образовних политика, професор разредне
наставе, педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште, 8 бодова
9. Креативне радионице, каталошки број 269, К1, П3
10. Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности, каталошки број 27, К3,П4
11. Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација,
каталошки број 106, К4, П4.
Стручно веће српског језика, грађанско васпитање, библиотекар
1. Онлајн учење кроз примену мултимедијалних садржаја, Отворена просветна иницијатива
– Јагодина, К2.Каталошки број 227, 3 недеље (24 сата, 2 сата непосредног рада са
учесницима), 48 бодова, само електронским путем.
2. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, Удружење МОСТ, Земун, К2.
Каталошки број 286, два дана (16 бодова).
3. Стручни библиотечко – информациони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке
статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ИСО
стандардима за библиотечку статистику, К1, П3, каталошки број 1, Народна библиотека
„Стефан Првовенчани“ Краљево
4. Републички зимски семинар, К1, П3, каталошки број 833,три дана (бодова 24), Друштво
за српски језик и књижевност
5. Обука за наставу Грађанског васпитања, К1, П3, каталошки број 270, Регионални центар
за професионални развој запослених у образовању
6. Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција,
К1,П3, каталошки број 271, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању
Крагујевац
7. Иновативне методе у настави Грађанског васпитања, К1, П1, каталошки број 268,
Учитељско друштво Ниш
8. Грађанским васпитањем градимо позитивне вредности, К3, П4, каталошки број 281,
Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
9. Подршка за реализацију предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима, К3,
П3, каталошки број 282, Klett друштво за развој образовања
10. Развијање активизма и волонтеризма код ученика, К3,П3, кат. број 283,Образовање плус
Наставници српског језика: Гордана Живковић, Бранка Рајчевић, Мирјана Аранђеловић,
Марија Трнавац, Василија Вилотијевић
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Стручно веће вештина
Марта Тодоровић, наставник ликовне културе
Весна Кнежевић, наставник музичке културе
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Школа керамике
Технике израде маске за
обичајно обредне
поворке – НАРОДНА
ТРАДИЦИЈА
Мала школа
ПОЗОРИШТА
Васпитни проблеми
ученика и како их
превазићи
Дечији цртеж, инструм.
правилног раста, развоја
и напредовања
Корак ка КУЛТУРИ
Рад са тешким
родитељима

"Пријатељи деце”
општине Нови Београ,

979

Регионални центар за
професионални развој
запослених

279

2 дана;
16 бодова
2 дана;
16 бодова

БАЗААРТ,

1 дан;
8
бодова
3 дана;
24 бода
2 дана;
16 бодова

Центар за стручно
усавршавање Шабац,

982
Друштво учитеља
Београда,

Удружење "Млади и
игра", Суботица,
Друштво психолога
Србије, Центар за
примењену психолог.
Klett друштво за развој
образовања,

Примена дигиталних
уџбеника и апликативн.
програма у процесу
ликовног васпитања и
образовања деце
Слика и прилика –
визуелна писменост и
ликовно наслеђе

1 дан;
8 бодова

2 дана
16 бодова

Центар за музеологију
и херитологију у Бг,

Уметничка графика и
дечје уметничко
стваралаштво

1 дан;
8 бодова

"Пријатељи деце”
општине Нови Београд

Културом дијалога
против насиља
Медијска презентација
12.
музике у едукат.процесу
11.

3 дана;
24 бода
1 дан;
8 бодова

14
22
990
139

954

ОШ „Матија Губец”,
Таванкут
Удружење музичких и
балетских педагога

959
961

3

3

4
4
4
3
4

1

3
3

K2

K2

К3
К3
К3
К4
К4

К1

К1
К1

950

К4

729

К1

Стручно веће историје и географије
1. Историја између мита и науке, каталошки број 147, К1, један дан, 8 бодова
2. Учити о холокаусту, каталошки број 155,К2, три дана, 24 бода
3. Обука за примену теста ТИП-1, каталошки број 487, К3, два дана, 14 бодова
4. Кооперативна настава као облик сарадње и тимске подршке ученицима, каталошки број
335, К4, један дан, 8 бодова
5. Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости
приликом изучавања географских садржаја, каталошки број 810, К2, П3, 8 бодова,
Природно математички факултет Нови Сад
Наставници историје: Ирена Пауновић, Јово Боснић
Наставнице географије: Ивана Коцић, Бобана Красић
Стручно веће биологије, физике и хемије
1. О мудлу путем мудла – онлајн школа, кат. бр. 323, К2, П1, 16 бодова, Моодле мрежа Срб.
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2. 10 дигиталних вештина за наставнике 21. века, кат. бр. 405, К2, П1, 8 бодова, Факултет за
медије и комуникације
3. Добра припрема за час- успешан час, кат. бр. 369, К2, П1, 30 бодова, ОКЦ Бор – е-семинар
4. Кроз експеримент до знања, кат. бр. 809, К2, П3, 8 бодова, Клетт друштво за развој
образовања
5. Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости
приликом изучавања географских садржаја, кат. бр. 810, К2, П3, 8 бодова, Природно
математички факултет Нови Сад
6. Семинар о настави физике, каталошки број 589, К1, Друштво физичара Србије, 3 дана,
7. Интерактивне методе у настави физике, каталошки број 597, К2, Друштво физичара
Србије, 2 дана, 16 бодова
8. еТвининг за почетнике – први кораци каталошки број 439, К2, фондација Темпус
Наставнице биологије: Наташа Јановић и Марија Милошевић
Наставници физике: Ранка Рајковић, Александар Јовановић
Наставница хемије: Марија Драговић
Стручно веће Математике, Технике и технологије, Техничког и информатичког
образовања, Информатике и рачунарства
Каталошки
број
242

Компетенција

Назив

К1

251

К1

257

К1

Државни семинар Друштва математичара Србије, два дана, 16
бодова, Друштво математичара Србије, Београд
Примене различитих образовних софтвера у реализацији
наставе математике, Универзитет Сингидунум Београд, један
дан, 8 бодова
Унапређивање наставе математике у старијим разредима,
Друштво математичара Србије, Београд, један дан, 8 бодова

1. Гимп, слободан софтвер за обраду слика, каталошки број 290, К1, Удружење професора
информатике Србије
2. еТвининг за почетнике – први кораци каталошки број 439, К2, фондација Темпус
3. Ка квалитетним Твининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ у настави,
каталошки број 461, К2, фондација Темпус
4. Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву, каталошки број 519, К2, Удржење
креативни учитељи
5. Имплементација Office – a 365 у организацију рада школе и примена у настави, каталошки
број 334, К4, Друштво учитеља Београда
6. К1-Пословна етика-примена личних норми на активности и циљеве; Београд,8 бодова,1 д
7. К2-Корак по корак-квалитетном образовном праксом ка друштву знања;24 бода,3 дана.
8. К3-Образовање за мир-дијалогом до решења;Београд,24 бода,3 дана.
9. К4-Усавршавање комукацијске компетентности:комуникација сa ученицима,колегама и
родитељима; Београд,8 бодова,1 дан.
Наставници математике: Јасмина Мијатовић, Јелена Милојевић, Драгана Тодоровић Јовановић
Наставница информатике и рачунарства, техничког и информатичког образовања: Драгана
Станисављевић и Дејан Ранић
Наставници техничког и информатичког образовања: Бобана Красић и Алксандар Јовановић
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План рада Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Координатор Тима: Мира Касаповић
Чланови: Данијела Вујовић, Сања Вратоњић, Катарина Хајман, Маја Дробњаковић, Богдан
Косовац, Дубравка Дошеновић, Роналд Анжур, представник Савета родитеља – Ален
Анђелковић, Бисерка Комлен и Парламента ученика
Задатак тима је успостављање и функционисање интерног система квалитета у установи.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе (ТОКР) координише све активности и мере које
предузимају стручни органи, тимови и педагошки колегијум. У складу са тим ТОКР се стара о
обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прати остваривање
школског програма; стара се о отваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција;
вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; прати и утврђује резултате рада
ученика и запослених.
Активности
Израда плана рада Тима за
унапређење квалитета рада школе.
Договор о раду тима, анализа
нових законских одредби и
упутстава МПНТР
VIII Укључивање представника
- IX родитеља, локалне самоуправе и
ученичког парламента у рад Тима.

Носиоци активности

Критеријум успеха
Сачињен план рада
1 2 3 4 5
Чланови Тима упознати са
новим законским одредбма и
упутствима МПНТР, рад Тима
регулисан Статутом шк.
1 2 3 4 5
Чланови ТОКР,
Именовани чланови ТОКР из
Секретар школе,
Руководиоци Тимова за редова ученика, родитеља и
Утврђивање потреба за стручним
стручно усавршавање, локалне самоуправе;
усавршавањем и осталих облика
развој Школског
1 2 3 4 5
стручног усавршавања које
програма, Тима за
Одабрани чланови Тима који
доприносе јачању компетенција.
самовредновање
ће пратити стручно усавршав. и
утврђене потребе за стручним
Упознавање Наставничког већа са
усаршавањем;
планом и програмом активности
1 2 3 4 5
тима за ову школску годину.
Наставничко већеупознато
са планом рада ТОКР
1 2 3 4 5
Прикупљање аналитичко Проучени и анализирани
истраживачких података и њихово
аналитичко – истраживачки
коришћење за даљи развој школе.
подаци
1 2 3 4 5
Развој методологије
Иструменти самовредновања
Чланови ТОКР
самовредновања
у
односу
на
XПедагошки
колегијум усклађени су са стандардима
стандарде
квалитета
рада
квалитета установе.
XI
Савет родитеља
установе.
1 2 3 4 5
Утврђена су мерила за
Утврђивање мерила праћења
праћење резултата рада
резултата рада ученика и
ученика и запослених.
запослених
1 2 3 4 5
ВР.
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Праћење укључености ученика у
рад допунске наставе;
Праћење планирања додатне
наставе на годишњем нивоу на
XII - основу календара такмич., годиш.
I планова стручних већа и секција;
Праћење напредовања ученика у
односу на очекиване резултате.
Праћење остваривања циљева и
стандарда постигнућа.

Тим, директор,
координатори стручних
већа и Тима за стручно
усавршавање.

Планирање одржавања угледнихогледних часова
Тим, координатори
II - Праћење реализације и анализа
стручних већа и Тима за
III одржаних угледних часова.
стручно усавршавање.
Праћење развоја компетенција
наставника у односу на резултате
самовредновања и/или резултате
спољашњег вредновања.
IV Анализа резултата
самовредновања кључне области
програмирања, планирања и
извештавања
Обрада података добијених путем
упитника и чек листа, израда
извештаја.
Евалуација и анализа припремне
наставе за завршни испит и
Vрезултата ученика на завршном
VI
испиту, израда извештаја и
израда препорука.
Извештај о раду Тима ТОКР.

Чланови ТОКР,
Тим за самовредновање.

Тим, координатори
стручних већа

Постоји план допунске наставе
1 2 3 4 5
Додатна настава је усклађена
са календарима такмичења и
део је годишњих планова
1 2 3 4 5
Утврђен је начин праћења
резултата ученика у односу на
стандарде постигнућа;
1 2 3 4 5
Постоји план одржавања
угледних- огледних часова
1 2 3 4 5
Реализовани су и анализирни
угледни/огледни часови
1 2 3 4 5
Развијају се компетенције
наставнка у складу са
стварним потребама.
1 2 3 4 5
Анализирани су резултати
самовредновања кључне
области програмирања,
планирања и извештавања
1 2 3 4 5
На основу обрађ. података
сачињен је извештај
1 2 3 4 5
Резултати рада ученика на
завршном испиту су
анализирани, начињене су
препоруке за рад у идућој
школској години
1 2 3 4 5
Сачињен извештај о радуТОКР
1 2 3 4 5

Сенчење одговарајућег броја у табели од 1 до 5, приказује оцену реализације: 1- није испуњно, 2 – испуњено у
мањој мери, 3 – делимично испуњено, 4 – у већој мери испуњено, 5 – у потпуности испуњено.

План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Координатор: Слободанка Лековић
Чланови: Александар Јовановић, Јелена Нисић Недељковић, Оливера Миловановић, Јасмина
Мијатовић, Љиљана Крстић, Катарина Димитријевић, Недељка Дидулица, Дубравка
Дошеновић, представник Савета родитеља
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који
су потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање
- ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним
компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, применљиве су у различитим
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ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су у
свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и
запошљавање и чине основу за целоживотно учење. Оријентација ка општим и
међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и ангажованијем комбиновању
знања, вештина и ставова значајних за различите реалне контексте који захтевају њихову
функционалну примену. То се постиже сарадњом и координацијом активности више
наставника, тј. предмета, и иновирањем начина рада на часу. У односу на предметне
компетенције, међупредметне компетенције представљају корак више у разумевању градива и
примени наученог, а одговорност за њихово развијање носе сви наставници и школски
предмети. Због тога развијање општих и међупредметних компетенција захтева заједничко
планирање на нивоу школских тимова, примену интерактивних и активних облика учења, као
и већу аутономију школе и наставника у реализацији образовних
исхода. На сваком часу је могуће развијати међупредметне компетенције, уколико се: ученици
стављају
у
ситуације
које траже истовремену употребу предметних
и
међупредметних компетенција; од ученика захтевају активности истраживања и стварања
нових продуката; створи баланс између индивидуалних и групних активности, тако да се
развије лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе;
ученици упућују на активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице,
подстичу да иницирају хуманитарне активности и оне активности које доприносе подизању
квалитета живота и солидарности у локалној заједници.
Савремено образовање мора поред академских и стручних знања и вештина да обезбеди развој
развој кључних компетенција. Оријентација образовног процеса ка кључним компетенцијамa
не значи увођење нових предмета, нити додатних часова посвећених одређеној компетенцији.
Основна промена се постиже сарадњом и координацијом активности више наставника,
односно предмета и иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и на
кључним компетенцијама, а то се постиже стављањем ученика у ситуације које траже да
интегришу знања, повезују садржаје из различитих области и личног искуства и примењују
већ научено. Користимо ученичку радозналост и новину коју сарадничка настава неминовно
доноси да се активирају стечена знања и усмере ка развијањупланираних кључних
компетенција.
Од ученика се очекује да примењују (употребљавају) знања у новим и различлитим
ситуацијама, да истражују и откривају, да креирају нове продукте, као и да процењују и
вреднују сопствена постигнућа и ставове, али постигнућа и ставове других. Значај кључних
компетенција је евидентан, али је важно питање како радимо на њима и колико имамо простора
у наставном процесу за њих. Рад на кључним компетенцијама није непосредно везан за
одређени школски предмет или садржај, а одговорност за њихов развој носе сви наставници и
сви школски предмети. У нашој образовној пракси дефинисано је једанаест кључних и
међупредметних компетенције. Опште међупредметне компетенције за крај обавезног
основног образовања и васпитања у Републици Србији су:
1.КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног
Ефикасно користи различите методе учења
Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења
Уме да процени степен у ком је овладао градивом
Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује учење,
самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама.
Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге, интернет, друге
особе итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и превазилази тешкоће са
којима се суочава током учења
2.ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
Активно учествује у животу школе; Поштује разлике; Познаје друге културе и традиције;
Активно, компетентно и критички учествује у ДД
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3.ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу медија
и у свим уметностима
4.ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
Познавање: Усмене и писане комуникације; Комуникације путем интернета и телефона; Уме
јасно да искаже одређени садржај; Уважава саговорника; Изражава своје ставове и мишљења,
осећања и вредности на позитиван и аргументован начину; Негује културу дијалога.
5.ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природних ресурса
6.БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ
Подразумева: Правилну исхрану, Заразне болести и њихову превенцију Правилну употребу
лекова Пружање прве помоћи; Бављење спортом; Превенцију од болести зависности
7.ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама тржишта рада Има развијене
вештине тражења посла Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и
способности Има способност представљања адекватних и реалних циљева
8.РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати и поуздане
податкеУме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке Користи
табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи Користи информационе
технологије за чување ,презентацију и основну обраду података
9.РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ученик: испитује проблемску
ситуацију
Проналази могућа решења
Упоређује различита могућа решења
Примењује изабрано решење и прати његову примену
Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране
Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није
видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета.
10.ВЕШТИНА САРАДЊЕ
Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе
Доприноси постизању договора о раду заједничког рада
Активно слуша и поставља релевантна питања
Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе
11.ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену
и комуницирање.

X

VIIIIX

Вре
ме

Програмски садржај- активности
-Формирање Тима
- избор координатора
-Израда плана рада Тима
-Упознавање Наставничког већа са
документор Стандарди
компетенција за професију
наставника и њиховог
професионалног развоја
- Упознавање наставника са
међупредметним компетенцијама
- Израда плана активности за сваку
међупредметну компетенцију

НОСИОЦИ
активности
Тим, директор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

Тим,
Наставничко
веће, ПП
служба

Чланови Наставничког већа
упознати су са документом
Стандарди компетенција за
професију наставника и њиховог
професионалног развоја;

Формиран је Тим и изабран
координатор; постоји план Тима
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- Извештавање координатора
Стручних већа о активностима
везаним за предузетништво
- Анализа активности које су имале
за циљ развој предузетништва за
прво полугодиште
- Праћење и евидентирање
активности и часова у којима се
спроводе међупредметне
компетенције и предузетништво
- Упознавање Ученичког
парламента и Савета родитеља о
предузетништву и прикупљање
идеја
- Евалуација рада Тима

Тим, Настав.
веће, ПП служ.

Извештај о активностима које су
везане за предузетништво

Тим, директор

Анализа активности на крају
првог полугодишта

Тим,
наставници
електронска
база
Тим, Ученички
парламент,
Савет
родитеља
Тим, директор

Евиденција

VVI

III

Током
године

I
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Уч. парламент и Савет родитеља
упознати са међупредмет.
компет. и предузетништвом и
сакупљене су идеје
Тим је вредновао свој рад и
израдио извештај

V ПЛАН РАДА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНОГ РАДА
5.1 ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
(Налази се у наставничким фасциклама)
5.2 РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА (прилог)

5.3 ИЗБОРНА НАСТАВА
Од школске 2001/2002. године Школа организује верску наставу и грађанско васпитање.
Ученици првог разреда изјашњавају се за један од два обавезна изборна предмета (грађанско
васпитање или верска настава) и изучавају га у првом циклусу- до краја четвртог разреда.
Ученици првог и другог разреда имају пројектну наставу.У школској 2019/2020. години изборни
наставни предмети (према анкети спроведеној међу родитељима) су : ученике трећег разреда –
Чувари природе, Народна традиција; ученике четвртог разреда –Чувари природе, Од играчке до
рачунара.Од петог до осмог разреда ученици се опредељују за учење једног од два обавезна
изборна предмета Грађанско васпитање и Верска настава, које похађају до краја другог циклуса
образовања. Ученици се у петом разреду опредељују за учење другог страног језика између
италијанског, француског и немачког језика које похађају до краја другог циклуса образовања.
Поред тога ученици осмог разреда, опредељивали су се за похађање изборних предмета:
Информатике и рачунарства, Цртања, сликања, вајања, Хора и оркестра и Шаха, као и за изборни
спорт. Резултат анкете је показао да је изборни предмет Информатика и рачунарство а изборни
спорт у 5. разреду рукомет, у 6. разреду кошарка, у 7. одбојка и 8. кошарка. Ученици петог, шестог
и седмог разреда одабрали су, као обавезне слободне активности, Цртање,сликање, вајање, Хор
и оркестар и Шах.
Годишњи фонд часова обавезних изборних премета
изборни наст.
предмети
Грађанско
васпитање
Верска
настава
Француски
језик
Италијански
језик
Немачки
језик

I
36*4
144
36*1
36

II
36*5
180
36*2
72

III
36*6
216
36*4
144

РАЗРЕД
IV
V
36*5
36*4
180
144
36*4
36*2
144
72

72*1
72
72*4
288

VI
36*4
144
36*2
72

72*2
144
72*4
288

VII
36*2
72
36*2
72

72*1
72
72*3
216

VIII
34*3
102
34*3
102
68*1
68
68*3
204
72*2
144

Збир
1182
714
68
492
936
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Годишњи фонд часова изборних предмета и обавезних слободних активности
Изборни наставни
предмети

I

II

Народна традиција
Чувари природе
Руке у тесту
36*4
144

Пројектна настава

III
36*1
36
36x4
144
36*1
36

РАЗРЕД
IV
V

VI

VII

VIII

36
36x4
144
36*1
36

288

72
324

36*5
180

Изборни спорт
Информат. и
ирачунарство
Цртање, сликање, вајање
Хор и оркестар
Шах

Збир

36*8
288
36*1
36*1
36*1

36*8
288
36*1
36*1
36*1

36*6
216
36*1
36*1
36*1

34x4
136
34*6
204

136
996

Шах- Јово Боснић, пети, шести и седми разред
ВРСТА ЧАСОВА
обрада

вежбање

системат
.
провера

број
часова
по теми

1.

Увод

1

0

1

2.

Средишњица

5

10

15

3.

Одигравање партија

2

3

5

4.

Завршница

2

4

6

5.

Теорија отварања

2

3

5

6.

Прелаз из отварања у средишњицу

2

2

4

22

36

НАСТАВНА ТЕМА
5. разред

Бр.

УКУПНО 14
ред
.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Упознавање са циљевима и задацима програма и начином рада (посматрање, вежбање).
Привремене и трајне предности. Концепт и примери
Начин реализације трајних предности
Начин реализације привремених предности; фактор времена.
Тактика у игри
Тактика – комбинаторни мотиви
Тактика – примери
Напад на краља заосталог у центру
Напад на краља у центру
Напад на краља у партијама Адолфа Андерсена
Напад на рокадни положај краља класична жртва ловца и супротне рокаде
Напад на рокадни положај
Напад пешацима при супротним рокадама
Позициона игра блокада и измена фигура
Блокада
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Повољна и неповољна измена
Турнир ученика
Турнир ученика
Комбинаторни мотиви у завршници
Комбинације у завршницама лаких фигура и лаке фигуре против топа
Комбинације у пешачким завршницама
Завршнице са једним пешаком на табли
Дама против пешака, топ против пешака
Скакач против пешака, топ против пешака
Отворене игре – шпанска партија ( варијанта измене и отворена шпанка)
Варијанта измене и отворена шпанка – практична игра
Шпанска партија – затворена варијанта (Чигоринова и Брајерова завршница)
Затворена варијаната шпанске партије – практична игра
Шпанска партија
Фактор времена у отварању, гамбитна игра
Гамбитна игра
Великани шаха – Пол Марфи
Морфијеве минијатуре
Турнир ученика
Турнир ученика
Симултанка предметног наставника против ученика

вежбање

број
часова
по теми

обрада

системат
.
провера

ВРСТА ЧАСОВА

1.

Увод

1

0

1

2.

Отварање и средишњица

6

6

12

3.

Одигравање партија

0

5

5

4.

Завршница

3

3

6

5.

Светски шампиони и њихово стваралаштво

6

3

9

6.

Одигравање партија

0

3

3

20

36

НАСТАВНА ТЕМА
6. разред

Бр.

УКУПНО 16
ред.бр
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Упознавање ученика са садржајима наставног предмета
Шевенишка варијанта
Шевенишка варијанта
Паулсенова варијанта
Паулсенова варијанта
Најдорфова варијанта
Најдорфова варијанта
Змајева варијанта
Змајева варијанта
Рихтер – Раузерова варијанта
Рихтер – Раузерова варијанта
Ласкерова варијанта
Ласкерова варијанта
100

ОШ “Радоје Домановић” 

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Практична игра у тематским варијантама сицилијанске одбране I
Практична игра у тематским варијантама сицилијанске одбране II
Турнир ученика
Турнир ученика
Симултанка предметног наставника
Топ и пешак против топа – Луценина позиција
Луценина позиција
Топ и пешак против топа – Тарашева позиција
Тарашева позиција
Топ и пешак против топа – ивични пешак
Топ и ивични пешак против топа
Виљем Штајниц – допринос историји шаха
Примери из Штајницовог стваралаштва
Виљем Штајниц
Емануел Ласкер – допринос историји шаха
Примери из Ласкеровог стваралаштва
Емануел Ласкер
Хозе Раул Капабланка – допринос историји шаха
Примери из Капабланкиног стварачаштва
Хозе – Раул Капабланка
Турнир ученика
Турнир ученика
Симултанка предметног наставника

1.

Увод

1

0

1

2.

Отварање и средишњица

6

6

12

3.

Одигравање партија

0

5

5

4.

Проблемски шах

3

3

6

5.

Светски шампиони и њихово стваралаштво

6

3

9

6.

Одигравање партија

0

3

3

Бр.

УКУПНО 16

провера

вежбање

број
часова
по
теми

обрада

7.РАЗРЕД
НАСТАВНА ТЕМА

системат.

ВРСТА ЧАСОВА

20

ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Упознавање ученика са садржајима наставног предмета
Примљени дамин гамбит (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте).
Анти-Меранка/Ботвиникова варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске
Поучна партија: Широв - Крамник
Одбијени дамин гамбит
Поучна партија: Фишер - Спаски
Словенска одбрана
Поучна партија: Капабланка - Еве
Тарашева одбрана
Поучна партија: Јусупов - Спрагет
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Одбрана Кембриџ-Спрингс
Поучна партија: Капабланка - Аљехин
Анти-Меранка/Ботвиникова варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске
Поучна партија: Пономарјов - Широв
Практична игра у тематским варијантама Даминог гамбита
Практична игра у тематским варијантама Даминог гамбита
Турнир ученика
Турнир ученика
Симултанка предметног наставника против ученика
Основе проблемског шаха.
Проблеми и студије
Двопотезни и тропотезни проблеми
Основне теме и примери.
Студије
Примери са позицијама које подсећају на практичну игру
Александар Аљехин Допринос историји шаха
Поучна партија: Рети - Аљехин
Примери из Аљехиновог стваралаштва
Макс Еве Допринос историји шаха.
Поучна партија: Гелер - Еве
Примери из Евеовог стваралаштва
Михаил Ботвиник
31.
Допринос историји шаха.
32.
Поучна партија: Ботвиник - Капабланка
33.
Примери из Ботвиниковог стваралаштва
34.
Турнир ученика
35. . Турнир ученика
36.
Симултанка предметног наставника против ученика
Цртање, сликање, вајање - Марта Тодоровић
Редни
број теме

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
5, 6. и 7. разред

Број
часова
по теми

Број
часова
за
обраду

Број
часова
за
остале
типове

12
12
12
36

5
5
4
14

7
7
8
16

НАСТАВНА ТЕМА/ ОБЛАСТ
1.
2.
3.

ЦРТАЊЕ
СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ
Укупно

Хор и оркестар, 5. и 6. разред, 36 часова, 1 час недељно,

Наставник: Весна Кнежевић

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ТЕМА

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

Хор и оркестар, 7.разред, 36 часова, 1 час недељно,
ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

5.4 ДОПУНСКА НАСТАВА
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Допунска настава се организује од I до VIII разреда којима је потребна помоћ у савладавању
програма и учењу са једним часом седмично. Планирање садржаја допунске наставе ће извршити
предметни наставици. Допунски рад, као ваннаставна активност, намењен је ученицима који
повремено заостају у раду због: Неуједначеног претходно стеченог знања;Различитих
способности ученика;Дужег одсуствовања са наставе;Доласка из друге школе.
Извођење ове наставе обавља се током целе школске године са ученицима свих разреда, с
циљем да се убрза развој ученикове личности и омогући савладавање наставних садржаја.
Допунска настава организоваће се у зависности од потребе и броја ученика по групама.
Евиденција о овом раду и присуству води се у е-дневнику.
Циљ
Време реализације
Идентификација ученика за допунски рад
август, септембар
Координација рада наставника који реализују допунски рад у циљу
током године
проналажења што бољих метода рада
Кад год то услови дозвољавају примењивати индивидуални рад, са
током године
посебним задацима примереним ученицима
Упознати ученике са ефикасним методама учења појединих предмета
током године
Указати ученицима на значај пажње за лакше памћење
током године
Упознавање са узроцима заостајања ученика
током године
Максимално користити очигледна средства у циљу лакшег праћења
током године
садржаја
Упућивати ученике како да воде белешке с циљем лакшег праћења
током године
садржаја
Објаснити и показати ученицима како се вежба памћење садржаја
током године

5.5 ДОДАТНА НАСТАВА
Ове активности се организују за ученике од IV до VIII разреда са посебним способностима,
склоностима и интересовања за поједине предмете у трајању од једног часа седмично, односно
са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за ученике VIII разреда. Планирање
садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада урадиће, према задужењима,
предметни наставници. Према плановима и програмима предметних наставника, додатна
настава се може реализовати и са мање часова са фокусом на поједина такмичења или смотре.
Циљ додатног рада је потпуније образовање и усмеравање развоја даровитих ученика. Зато је
значајно да они на време буду идентификовани како би се створили услови да се развијају у
складу са својим могућностима. Додатни рад ће се ове школске године реализовати по
следећем оперативном програму.
Оперативни програм рада са даровитим ученицима:
Циљ
Време реализац.
Идентификација даровитости
октобар
Одређивање наставника- ментора
август
Израда плана и програма рада
септембар
Праћење стручне литературе и сарадња са стручњацима и
током године
институцијама
Укључивање ученика у зимске и летње школе за поједине области
јануар, јун
Организовање припрема и учења за такмичења и смотре
током године
Укључивање у семинаре и курсеве за даровите
током године
Избор професије
јануар, фебруар
Вођење документације о даровитим ученицима
током године
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5.6 ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава за разредне и поправне испите
Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV до VIII
разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа
наставе у току дана по предмету. Испити ће се организовати у складу са Правилником о
испитима које школа организује. Уколико буде потребно организоваће се припремна настава
за ученике који полажу поправне испите (август). Настава ће се изводити са по минимум 10
часова за сваки предмет. Носиоци посла су предметни наставници.
Припремна настава за полагање завршног испита
У школи се током школске године и десет дана пре полагања испита, најмање два часа дневно,
организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита.
Припремна настава се изводи из предмета српски језик и математика, биологија, физика,
хемија, историја и географија. Број часова припремне наставе није утврђен правилником, али
према задужењима у току радне недеље наставници који имају осми разред у обавези су да
одрже најмање 18 часова по горе наведеном предмету. Реализовани часови припремне наставе
за полагање завршног испита уносе се у е-дневник предвиђен за овај вид наставе.

5.7 ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У 1. И 2. РАЗРЕДУ
Тема

Тема

функцион
ални

ЗАДАЦИ

васпитни

образовни

Број час.
Циљ

ПРВИ РАЗРЕД
Годишњи фонд часова: 36
1.Одељењска слагалица (радионице): Упознајемо се (2); Правила понашања у учионици (2);
Правила понашања у школи (2); Правила понашања у школском дворишту (2); Наша правила (2);
Тематска изложба (2)
12
Директно увођење у процес упознавања другара, социјализација кроз непознате и познате
ситуације, околности и просторе
Упознавање појмова који су у коорелацији са наставним садржајима, а који олакшавају процес
усвајања знања.
Усвајање елемената критичког и стваралачког мишљења
Упознавање разноврсних активности кроз организацију изложбе
Усвајање елемената истраживачког рада
развијање љубави према сазнавању и потребе да се знање негује и унапређује,
да развија код ученика смисао за лепо и племенито,
да подстиче развој социјализације ученика,
да код ученика развија позитивне навике у понашању,
развија смисао за тачност, уредност, одговорност, иницијативу
изграђује самосталност ученика и наклоност ка тимском раду и сарадничком деловању
развијање свести о социјалном развоју ученика
развијање међупредметне повезаности
подстицање радозналости
коришћење ваншколских знања, вештина и искустава
функционално повезивање и примена знања, вештина и искустава ученика
Временска слагалица (радионице): Јесен (2); Зима (3); Пролеће (3); Лето (2); Ревија - Годишња
доба (2)

Број час. 12
Циљ - Увођење у процес разумевања нових, околности, простора и промена у простору.
-перцепција о лакшем, кориснијем, забавнијем усвајању наставних садржаја.
-Оспособљавање да стечена знања учине видљивим и представе их другима.
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ЗАДАЦИ

функционални

васпитни

образовни

Упознавање са простором и временом које је изван ученичког света и окружења

Тема

Бр.час.

1.Одељењска
слагалица

Тема

функционални

Задаци

васпитни

образовни

Циљ

- Кроз стечена знања повезати садржаје осталих наставних предмета.
- Примена умећа ортографских вештина кроз област ликовног стваралаштва
- оспособљавање за стваралачку интерпретацију
- увођење у основе дигиталне писмености
Комбиновање логичког, критичког и стваралачког мишљења
-Усвајање елемената проблемске наставе и истраживачког рада ученика
-развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује,
-да развија код ученика смисао за лепо и племенито,
да подстиче развој интелектуалних и психолошких способности ученика,
-да код ученика развија одређене навике у раду и понашању,
-изграђује самосталност ученика и наклоност ка тимском раду и сарадничком деловању
- развијање међупредметне повезаности
подстицање радозналости
-коришћење ваншколских знања, вештина и искустава
- јачање мотивације за учење
- развијање свести о социјалном развоју ученика
- учење помоћу примера примењивањем
-функционално повезивање знања, вештина и искустава ученика стечених истраживачким радом
Еколошка слагалица (радионице): Еколошки буквар – правила понашања и акције (кућица за
птице, сађење цвећа, кутије за рециклажу) (8); Рециклирајмо-разврставамо отпад (2); Квиз и
презентација-Еколошка слагалица (2)
12
Развијање свести о очувању животне средине, биљкама и животињама у окружењу
Перцепција о лакшем, кориснијем, забавнијем усвајању наставних садржаја.
Оспособљавање да стечена знања учине видљивим и представе их другима
Кроз стечена знања повезати садржаје осталих наставних предмета
развијање основа дигиталне писмености, упознавање са коришћењем интернета
Комбиновање логичког, критичког и стваралачког мишљења
Усвајање елемената проблемске наставе и истраживачког рада ученика
Упознавање и проширивање елемената еколошке културе кроз непосредне активности.
да развија код ученика смисао за лепо и племенито,
да подстиче развој интелектуалних и психолошких способности ученика,
да код ученика развија одређене навике у раду и понашању,
развија смисао за тачност, уредност, одговорност,
изграђује самосталност ученика и наклоност ка тимском раду и сарадничком деловању
развијање међупредметне повезаности
подстицање радозналости
коришћење ваншколских знања, вештина и искустава
јачање предузимљивости
развијање свести о социјалном развоју ученика
учење помоћу примера примењивањем
функционално повезивање знања, вештина и искустава

КОРЕЛАЦИЈА
Свет око нас,
Математика, Српски
језик, Ликовна
култура, Музичка
култура, Физичко и
здравствено
васпитање, Грађанско
васпитање, ЧОС

ЕВАЛУАЦИЈА
Процењивање тежине
задатка-захтева,
изношење мишљења,
вредновање, рангирање,
закључивање,
дискутовање, прављење
приоритета, успешност.

ИСХОДИ
Сарађује са вршњацима у заједничким активностима
-Придржава се договора и правила понашања
-представља своје личне податке
-примењује усвојена правила понашања
-процењује и вреднује лично понашање и понашање
других
-учествује у реализацији презентације
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Процењивање тежине
задатка-захтева,
изношење мишљења,
вредновање, рангирање,
закључивање,
дискутовање, прављење
приоритета, успешност.

Свет око нас,
Математика, Српски
језик, Ликовна
култура, Музичка
култура, Физичко и
здравствено
васпитање, Грађанско
васпитање

Процењивање тежине
задатка-захтева,
изношење мишљења,
вредновање, рангирање,
закључивање,
дискутовање, прављење
приоритета, успешност.

3.Еколошка слагалица

2.Временска слагалица

Свет око нас,
Математика, Српски
језик, Ликовна
култура, Музичка
култура, Физичко и
здравствено
васпитање, Грађанско
васпитање, ЧОС

Сарађује са вршњацима у заједничким
активностима;
-Придржава се договора о реализацији задатака и
активности
-Идентификује биљке из непосредног окружења
-Препознаје временске промене
-Описује визуелни доживљај окружења
-Разликује природу од људске делатности на
примерима из непосредног окружења
-Уочава промене на биљкама
- Повезује резултатe учења, исказује их кроз
ликовно изражавање
-схвата појам времена
-познаје основне карактеристике годишњих доба,
радова људи у природи, промена на животињама и
биљкама из окружења
-приказује доживљај окружења и промена у њему
кроз песму, покрет, игру, плес, глуму
- ученик схвата важност очувања животне средине и
стиче јаснију слику о предностима рециклаже
- активно слуша и разуме садржај научнопопуларног текста који му се чита;
- обликује усмену поруку служећи се одговарајућим
речима;
-сарађује са вршњацима у заједничким
активностима,
-схвата важност очувања биљног и животињског
света, као и бриге о напуштеним животињама
-изражава материјалом и техником по избору своје
замисли, доживљаје, утиске, опажања
-користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама
-идентификује биљке и животиње из непосредног
окружења
-уочава разноврсност биљака и животиња из
непосредне околине
- користи усвојене садржаје и чини их видљивим и
представља их другима.

Пројектна настава 2. разред
Напомињемо да је ово само један од могућих примера годишњег планирања пројектне наставе,
како у смислу формулара, тако и у смислу понуђених тема, распореда тема и броја планираних
часова. Учитељ може за исте ове теме планирати већи или мањи број часова, што зависи од самог
контекста у коме се одвија настава (специфичности одељења, локалних ресурса и сл.), али и од
броја и обима планираних активности. Осим тога, распоред понуђених тема по месецима може
бити и другачији, што зависи од тога како је учитељ распоредио теме осталих наставних предмета
у току године и месеца, јер као што смо већ напоменули, неопходна је њихова усклађеност. И сам
број планираних часова за пројектну наставу по месецима који је дат у наведеном примеру је
оквиран и зависи од прописаног школског календара и конкретног распореда часова. Дати
годишњи план пројектне наставе подразумева да се планиране пројектне теме остварују на нивоу
месеца (почињу и завршавају се у истом месецу), што може да буде и другачије, односно да се
један пројекат се може реализовати на часовима пројектне наставе током два или више месеци
(нпр. може да траје дуже од могућег броја часова предвиђених за одређени месец или да започне
на часовима у једном месецу, а заврши се у другом и сл.)
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Годишњи план пројектне наставе 2. Разреда
Месец

Бр. час.

4
Септембар

Октобар

5

Новембар

4

Децембар

4

Јануар

3

Фебруар

2

Март

4

Април

4

Мај

4

Јун

2

Понуђене теме
Сликовни распоред
Наше нове игре
Значај саобраћајног знака за ђака
Тако ми се хтело да упознам тело
У слављу бринемо о здрављу
Морам, могу, смем и хоћу
Шарени оброк
Млади за старе
Наше место на једном месту
Жута чаробница
У знању је моћ када треба помоћ
Човек иште земљиште
Кад нас чека полигон препрека
Кад ластиш замени теретану
Помозимо врапцима
Друштвене игре некада могу и сада
Задруга за друга
Празници у слици и прилици
Кад олуја, мећава и гром терају по свом
Игра чула
Трагом славног сликара
Од творца до дворца
Дневник прочитаних књига
Одељењска енциклопедија за децу
Какве слике – такве временске прилике
Сви путеви воде до воде
Насмејане саксије
Наш зелени кутак у учионици
Пролећни карневал
Еко-поруке нам иду од руке
Наша вицотека
Удружење „Дрвенко”
Шта се крије иза мимикрије
Најближа река нас чека
Од тањира до сувенира
Дневник наставе у природи
Позориште лутака
Око астала у друштву материјала
Од старога ново
Дан шарене обуће

Број часова
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2

5.8 ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА
Часовима одељењког старешине посветиће се изузетна пажња, јер се путем њих највише
остварују васпитни утицаји на ученике. Одељењски старешина остварује задатке васпитног рада
са одељењском заједницом у сарадњи са родитељима, наставницима, педагогом и психологом
школе, Тимом за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања, Стручним тимом за ИО
и са ученичким организацијама и секцијама.Час одељењског старешине остварује се једним
часом недељно, односно 36 часова годишње.
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1, 3, и 4. разред, 36 часова, 1 недељно
САДРЖАЈИ ПО ТЕМИ
ТЕМА

ЈА И ДРУГИ

БОНТОН

МОЈА
ОСЕЋАЊА
И ЈА

1.
2.
3.
4.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
облици
наставне методе
наставна средства
рада

1.Ово сам ја
2.Моје име
3.Мој знак
4.Наши дланови
5.Ово смо ми
6.Заједничка кућа
7.Домаћи задатак
8.Моја омињена играчка
9. Моја омињена игра
10. Бонтон није бадминтон

11. Ђачка торба, а у њој...
12. Реци ми реци огледалце...
13.Наша соба
14.Наша радна соба
15. Наш радни сто
16.Наша учионица
17.У школи
18.На улици-Ја сам пешак
19.У биоскопу ,позоришту
20.У продавници
21.За столом
22.Обрадуј маму, баку
23.Више рада више знања
24. Динар по динар
25.Тужакање
26.Лепа реч гвоздена врата
отвара
27.Љубомора
28.Кривица
29.Нећу-хоћу
30.Шта нас вређа
31.Другарство је...
32.Наш цвет другарства
33.Шта ценим код друга
34.Шта ценим код себе
35.Научио/ла сам...
36.Желим да се представим

фронтал
ни,
индивид
уални, у
пару,
групни,
комбино
вани

материјал и прибор
за рад, прилози са
Интернета,
ЦД,
вербална,
припремљени
текстуална,
демонстративна, текстови,
информације,
кооперативна,
листићи
са
истраживачка,
игра, дијалошка, задацима
,презентације,
метода
Бонтон,
дечји
реферисања
,метода писаних часопис,
радова, метода енциклопедија,спом
енар,
практичних
фотографије ,записи
радова

ДРУГИ РАЗРЕД
Хеј, другари , где сте да сте, хтео бих да знам?
Дан лепог понашања и лепих речи (сваког првог понедељка у месецу)
Зашто је важно улепшати своју учионицу,стан,школу?
Дечја права
108

ОШ “Радоје Домановић” 

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дан лепих порука – прва недеља октобра
Тајни пријатељ – друга недеља октобра
Упознајмо једног генија.
Зашто је спорт важан за здравље?
Особености дечака и девојчица.
Шта значи бити добар друг?
Да ли одржавамо обећања,и зашто је то потребно?
Они који раде у школи ,а нису наставници.
Шта бих волео да ми се догоди у животу?
Помозимо старима. Коју игру волим?
Шта ћу бити кад одрастем?
Шта можемо да урадимо да живот у школи и себи и другима буде лепши ?
Моје одељење и другарство у њему.
Како да сазнам оно што ме интересује?
Како су се играли наши родитељи,и како се играју други?
Моја породица-Како смо поделили обавезе у кући?
Моја мама,тата и укућани су се обрадовали кад сам ја урадио...
Наша башта у учионици и дворишту.
Ово је моја земља.
Како оцене мере знање?
Како ме родитељи кажњавају и зашто?
Будимо самостални уодржавању хигијене.
Организација учења:место и време.
Око чега се свађају дечаци и девојчице.
Кућни љубимци и брига о њима.
Доживео-ла сам нешто у школи што ми се не допада.
Сви смо различити али исти.
Моја одговорност.
Како у кући обележавамо празнике.
Мој хоби је....
Чишћење дворишта - јун
Чаробни свет књига.

ПЕТИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Добро нам дошли у пети разред
Бирање одељењских представника
Правила понашања у школи
Спорт који волим – спортски дан
Сређивање педагошке документације
Организација првог родитељског састанка
Волим да путујем – припрема за екскурзију
Како се учи
Моја исхрана – обележавање Дана здраве хране (16.10.)
Чаробни свет књиге – обележавање месеца књиге
Сређивање педагошке документације
Шта ћу бити кад порастем
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Отворена врата – пријем родитеља
Култура понашања и еколошка култура
Шта ме чини срећним
Славља у мојој породици
Сређивање педагошке документације
Рециклажа – шта је то?
Организовање другог родитељског састанка
Шта је то толеранција?
Занимање мојих родитеља
Екологија на мој начин – прављење честитки
Моје новогодишње жеље
Школа каква би ми одговарала
Сређивање педагошке документације
У слободно време волим да ...
Прослава Светог Саве
Организовање трећег родитељског састанка
Суочавање са неуспехом ...
Развијање толеранције
Међувршњачко насиље
С ким се дружим
Пријем родитеља
Шта замерам својим друговима
Моја школа – обележавање Дана школе
Не слажем се с родитељима око...

План часова одељењског старешине за шести разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Добро нам дошли у шести разред
Избори - избор одељењских представника
Сандуче за разредну
Оно што највише волим
Припрема за спортски дан
Та тешка реч - извини
Текући проблеми
Припрема за излет
Како проводим слободно време
У сукобу сам са ...
8 корака до решења сукоба
Славља у мојој породици
Препоручио бих вам (књигу, филм, позоришну представу)
Неки ме оговарају
Како бити добар ученик и добар друг
Екологија на мој начин – прављење честитки и украшавање
Моје новогодишње жеље
5 корака до ја порука
Свети Сава – школска слава
50 речи која описују осећања
Другарство је...
Моја породица
Ја за десет година
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Променио/ла сам се
Моја школа – обележавање Дана школе
Уредимо свет око себе – сађење цвећа
Емоционална интелигенција
Не слажем се са родитељима око...
Шта замерам својим друговима
У сусрет Ускрсу
Стало ми је до...
Дан планете Земље
Привлаче ме изазови
У здравом телу - здрав дух ( спортски дан)
Час је ваш
Час је ваш

Часови одељењског старешине – седми разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Добро нам дошли у седми разред
Избори - избор одељењских представника
Спорт који волим – спортски дан
Променио сам се...
Образовање у мом животу
Одговорност према себи и другима
Моја исхрана – обвележавање Дана здраве хране 16.10.
Шта је то толеранција
Чаробни свет књига – обележавање месеца књиге
Мој успех – поглед уназад
Притиска ме...
Славља у мојој породици
Препоручио бих вам (књигу, филм, позоришну представу)
Занима ме у друштву
Солкидарност, шта то беше
Екологија на мој начин – прављење честитки и украшавање
Моје новогодишње жеље
Мој успех – поглед уназад
Свети Сава – школска слава
Представи себе на необичан начин
Другарство је...
Моја породица
Ја у будућности
Стиже пролеће, а ја...
Моја школа – обележавање Дана школе
Уредимо свет око себе - екологија
Како неуспех да претворим у успех
Час је ваш
Моје слободно време
У сусрет Ускрсу
Стало ми је до...
Занимање које ме привлачи
Занимање које ме привлачи – за и против
У здравом телу - здрав дух ( спортски дан)
Мој успех – поглед уназад
Радујемо се лету
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План рада одељењског старешине – осми разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Добро нам дошли у осми разред
Избори - избор одељењских представника
Шта очекујем од себе....
Шта очекујем од других...
Моја права и обавезе – обележевање Дечје недеље (1.10-6.10.)
Одговорност према себи и другима
Моја исхрана – обвележавање Дана здраве хране 16.10.
Волим да путујем – припрема за екскурзију
Чаробни свет књига – обележавање месеца књиге
Мој успех – поглед уназад
Поштујмо различитост – 16.11. Светски дан толеранције
Славља у мојој породици
Безбедно коришћење интернета
Кад бих био наставник....
Кад бих био директор школе....
Час је ваш
Моје новогодишње жеље – недеља лепих порука
Свети Сава – школска слава
Мој успех – поглед уназад
Мој портфолио
Љубав је...
Професионална оријентација- шта желим и шта могу
Занимање које ме привлачи
Занимање које ме привлачи – за и против
Моја школа – обележавање Дана школе
Како да одаберем праву школу
Како да одаберем праву школу
Стало ми је до...
Како неуспех да претворим у успех
Час је ваш
У сусрет Ускрсу
У здравом телу - здрав дух ( спортски дан)
Култура понашања (бонтон на јавном месту) – припрема за матурско вече
Памтићу из основне школе
Полагање завршног испита - информације

5.9 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У РАЗРЕДНОЈ И ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ
Први разред
Креативне радионице, 36 часова, 1 недељно
САДРЖАЈИ ПО ТЕМИ
ТЕМА

СЛИКЕ
ПРИРОДЕ И
ПРАЗНИЦИ –
ЛИКОВНЕ
РАДИОНИЦЕ

1.Јесен у мом граду
2.Зима нам дарује
3.Нова година и Божић
4.На крилима пролећаодељенски хербаријум
5.Моја школа
6.Најрадоснији дечји
празник – Ускрс /радови за
изложбени сајам/

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наставна
облици рада
наставне методе
средства
вербална,
текстуална,
материјал и
демонстративна,
фронтални,
прибор за рад,
индивидуални, истраживачка,
прилози са
у пару,
игра, дијалошка,
Интернета, ЦД,
групни,
метода реферисања
припремљени
комбиновани ,метода писаних
текстови,
радова, метода
практичних радова
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ИЗЛОЖБЕ

ДРАМСКЕ
ИГРЕ

1.Тематска изложба радова Јесен
2.Тематска изложба радова
– Зима и зимски празници
3.Тематска изложба радова
– Дан школе
4.Тематска изложба радова
– Пролеће и пролећни
празници
1.Пантомима
2.Плес
3.Припрема представе
4.Извођење представе
САДРЖАЈИ ПО ТЕМИ

ТЕМА

фронтални,
индивидуални,
у пару,
групни,
комбиновани

вербална,
текстуална,
демонстративна,
кооперативна,
истраживачка,
игра, дијалошка,
метода реферисања
,метода писаних
радова, метода
практичних радова

информације,
узорци, расад
биљака,
листићи са
задацима,
спортски
реквизити,
друштвене игре,
реквизити и
костими за
сценски наступ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наставна
облици раа
наставне методе
средства

СПОРТСКЕ ИГРЕ

1.Спортске игре -,,Између
две ватре''
2.Спортске игре -,,Између
четири ватре''
3. Спортске игре
реквизитима
4. Спортске игре
реквизитима
5. Спортске игре –избор
6. Спортске игре –избор
ВОЛИМО
1.Акција уређења
ПРИРОДУ
школског дворишта
2.Оплемењујемо хол
испред уионице
3.Садимо цвеће
4. Садимо цвеће
ИНТЕРНЕТ И МИ 1.Интернет је...
2. Користи и опасности
које пружа Интернет
3.Користи и опасности
које пружа Интернет
ДРУШТВЕНЕ
1.Човече не љути се
ИГРЕ
2.Шах
3. Моја омиљена
друштвена игра
4.Моја омиљена
друштвена игра
ПРИПРЕМЕ ЗА
1.Припреме за такмичење
УЧЕШЋЕ У
рецитатора
ТАКМИЧЕЊИМА 2.Припреме за такмичење
певача
3.Припреме за учешће у
литерарним и ликовним
конкурсима
ХУМАНИТАРНЕ
АКЦИЈЕ

фронтални,
индивидуални,
у пару, групни,
комбиновани

матријал и
прибор за рад,
вербална,
прилози са
текстуална,
Интернета, ЦД,
демонстративна, припремљени
кооперативна,
текстови,
истраживачка,
информације,
игра, дијалошка, узорци, расад
метода
биљака, листићи
реферисања
са задацима ,
,метода писаних спортски
радова, метода
реквизити,
практичних
друштвене игре,
радова
реквизити и
костими за
сценски наступ

1.Један пакетић – много
љубави
2.Завршна хуманитарна
изложба
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Други разред
Деца и медији, 2. Разред, 36 часова, 1 недељно,
Тема

Бојимо,
слажемо

Комуникација

Комуникација (појам и врсте);
Знакови, поруке; Видим,
чујем, разумем, знам; Поруке
спајају људе; Сазнавање,
забављање, учење

Самостална
продукција
Тема

бр.

Бојанке, слагалице, коцке,
фотографија, цртани филм,
часопис, књига, игрица,
плакат, покретне слике, вести
Бојанка, слагалица,
фотографије, бајка, покретне
слике, плакат, вести, часопис,
корице за књигу

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
облици рада
наставне методе
Фронтални,
Дијалошка,
индивидуални,
монолошка,
групни, рад у пару демонстративна,
илустративна,
метода писаних
радова
Фронтални,
Дијалошка,
индивидуални,
монолошка,
групни, рад у пару демонстративна,
илустративна,
метода писаних
радова
Фронтални,
Дијалошка,
индивидуални,
монолошка,
групни, рад у пару демонстративна,
илустративна,
метода писаних
радова

наставна средства
Слике, текстови

Бојанке, слагалице,
коцке, фотографије,
цртани филмови,
часописи за децу,
књиге, игрице
Ученички радови

Комуникација
6
медијско описмењавање ученика,
усвајање основних садржаја о појму и врстама комуникације,
усвајање основних појмова из уметности покретних слика,
развијање фине моторике и ликовног изражавања,
развој логичког мишљења,
неговање усменог и писаног изражавања,
увежбавање технике читања,
омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања,
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски
уређеног, хуманог и толерантног друштва,
јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају
остваривање права на различитост; поштовање права деце, људских и грађанских права и
основних слобода,
неговање породичних односа
развијање способности за живот у демократски уређеном друштву,
развијање осећања за аутентичне естетске вредности,
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и
писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза,
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање,
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује,
примена медијске писмености у животу и раду
Бројимо, слажемо, читамо
27
правилна употреба медија
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и
писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза,
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање,

васпитни
функционални

ЗАДАЦИ

образовни

Циљ

САДРЖАЈИ ПО ТЕМИ

Наставник: Љиља Крстић

Тема

Бр.

ЗАДАЦ
И
образов
ни

Циљ
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функционалн
и

васпитн
и

стицање навика и обучавање ученика у коришћењу разноврсних извора знања,
развијање сазнајних, физичких, социјалних и креативних способности, а истовремено
спознавање и изградња ставова и вредности средине у којој одрастају, као и шире друштвене
заједнице,
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и
телевизији, као и игрица на рачунарима,
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и ликовно стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности у смеру медијске
писмености,
примена медијске писмености у животу и раду.
Самостална продукција

Тема

Бр.

3
неговање креативности кроз самосталну продукцију бојанки, слагалица, фотографија и бајки,

функционални

ЗАДАЦИ

Вас.

Образов.

Циљ

формирање основних појмова из области културе,
усвајање знања о боји, простору и облицима одређеним ликовним техникама и креативнопрактичан рад са односима боја,
усклађивање медија.
неговање креативности кроз самосталну продукцију бојанки, слагалица, фотографија и бајки,
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања,
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за употребу Интернета као извора
знања,
примена медијске писмености у животу и раду.
усвајање елементарних форми функционалне писмености, омогућавање стицања и размене
информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварање могућности за
даље учење,
примена медијске писмености у животу и раду.

Математичарење, 36 часова, 1 час недељно
ТЕМА

ЦИЉ

ЗАДАЦИ

образовни
васпитни

функционални

Наставник: Врвић Драгица

Бр. часова по теми
Шарене стране
4
Сабирање и одузимањедо 100
11
Множење и дељење до 100
11
Проблемски задаци
10
-развијање љубави према математици кроз решавања задатака који нису
типични за редовну наставу, а који својом тежином представљају изазов за
решавање;-схватање значаја математике у свакодневном животу;
-продубљивање знања о природним бројевима и операцијама са њима;
-продубљивање знања о једначинама и начину њиховог решавања;
-усвајање навика за прегледним, поступним и системат. радом;
- развијање упорности и истрајности
-неговање самосталности
-уважавање туђеграда и увиђање да се један исти проблем може решити на више
начина, а да је сваки једнако добар;
-развијање такмичарског духа;
-стицање увида о сопственим могућностима и способностима и могућностима
њиховог повећавања кроз вежбање и рад;
оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе;
-развијање менталних способности;
-формирање научног погледа на свет;
-развијање одређених логичких функција;
-решавање задатака на начин који је у складу са индивидуалним
карактеристикама (цртежом, шемом, скицом, једначином, погађањем),
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Наставник: Данка Керић

Приче и задаци за паметне главе, 36 часова, 1 час недељно
Бр.
часова
по
теми

ТЕМА
Занимљиви
задаци

5

Магични
квадрати

5

Једначине и
неједначине
Решавање
задатака
методом
теразија

6

3

Решавање
задатака
путем лажне
претпоставке
Загонетне
приче

3

5

Решавање
задатака
обрнутим
редом

3

Проблеми
кретања

3

Имам
кефало

ЗАДАЦИ
ЦИЉ
-развијање љубави
према математици
кроз решавања
задатака који нису
типични за редовну
наставу, а који
својом тежином
представљају
изазов за
решавање;
-схватање значаја
математике у
свакодневном
животу;
-Усмеравање
дечије пажње,
поправљање
концентрације и
памћења
Да науче да
решавају логичке
задатке

образовни

васпитни

функционални

-продубљивање
знања о природним
бројевима и
операцијама са
њима;
-продубљивање
знања о
једначинама и
неједначинама и
начину њиховог
решавања;
-примена
рачунских
операција у
задацима са
кретањем;
-продубљиваљње
знања о
геометријским
фигурама и
увиђање односа
између њихових
елемената;
- Научити децу да
слушају, да се
концентришу како
да памте
- Научити да
постављају
питања,предузимају
кораке износе идеје
Разумети постипак
решавања задатака
Уочити главне
идеје и објаснити
правила и поступке

-усвајање
навика за
прегледним,
поступним и
систематичним
радом;
-развијање
упорности и
истрајности у
раду;
-неговање
самосталности
у раду;
-уважавање
туђег рада и
увиђање да се
један исти
проблем може
решити на
више начина, а
да је сваки
једнако добар;

-оспособљавање
ученика за примену
усвојених
математичких
знања у решавању
разноврсних
задатака из
животне праксе;

-развијање
такмичарског
духа;
-стицање
увида о
сопственим
могућностима
и
способностима
и
могућностима
њиховог
повећавања
кроз вежбање
и рад;

-развијање
менталних
способности;
-формирање
научног погледа на
свет;
-развијање
одређених
логичких функција;
-решавање задатака
на начин који је у
складу са
индивидуалним
карактеристикама
(цртежом, шемом,
скицом,
једначином,
погађањем),

3

ТЕМА
Занимљиви задаци
Магичне фигуре
Једначине и неједначине,
проблемски задаци

САДРЖАЈИ ПО ТЕМИ
Бројевни низови; Декадни записи; Задаци комбинаторике; Римске цифре;
Палидрвца
Магични троуглови;; Магична лепеза; Уместо слова број; Магични
квадрати (3х3); Магични квадрати (4х4)
Магичне траке; Латински квадрати; Магична пирамида
Сложеније једначине; Постављање једначине на основу текста;Скуп
решења неједначине
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Решавање задатака методом
теразија
Решавање задатака путем
лажне претпоставке

Загонетне приче

Решавање задатака обрнутим
редом
Проблеми кретања

Имам кефало

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

облици рада

наставне методе

наставна средства

Сликовни задаци
Текстуални задаци
Коке и зечеви
Деца треба да пашљиво слушају текст и да по памћењу усмено или
писмено одговарају на питања која се односе на текст.
Исто тако деци се покаже слика коју треда пажљиво, одређено време да
посмарају и запамте што више детаља.Следе питања везана за слику.
Деци се чита текст, а затим они добијају исти из којег су изостављење
неке речи. Водећи рачуна на податке и чињенице којима обилује
реченица или краћи текст,деца постављау питања.Питања упућују
другарима из одељења који ако су пажљиво читали знају да одговоре.На
тај начин деца уче не само да постављају питања већ и да размишљају
шта и како би неко могао поставити питње ако је одговор баш као дата
реченица или текст.
Сликовни задаци
Проблемски задаци
Дешифровање основних операција
Погађање замишљеног броја
Кретање у истом смеру различитом брзином
Кретање у сусрет
Сликовни задаци
Цртање фигура на основу различитих захтева
Сложенији задаци
Решавање разних логичких задатака цртањем методом елиминације,
табелама итд.
фронтални,
индивидуални,
у пару,
групни
дијалошка,
илустративно-демонстративна,
графичких радова
хеуристичка,
решавања проблема,
самосталног рада ученика
Припремљени задаци и наставни листићи из различитих
приручника:„Математичарење за ученике 2. разреда, радна свеска са
решењима за додатни рад из математике“, М. Јанковић, С. Ковачевић;,
Пчелица, Чачак;
Збирка задатака из математике за 3. разред за оне који желе и могу више,
Бранислав Поповић, Завод за уџбеника, Београд
Математика као игра – М. Дејић, Станимир Вуковић, Слободан Вуковић,
Архимедес, Београд, Математички листови за текућу и из претходних
година

117

ОШ “Радоје Домановић” 

Јога за децу, 36 часова, 1 час недељно
ТЕМА

Природа око
нас и у нама положаји

Бр.
час.

10

Динамичке
позе- асане

6

Јога у пару и
групи

6

Дисање
Д Истраживања
путем чула
Тт Звук, музика,
игра и покрет

ТЕМА
Природа око
нас и у
намаположај
Динамичке
позе асане
Јога у пару и
групи

Дисање

4
5
5

ЦИЉ
-постизање и
очување
физичке,
менталне и
емоционалне
благодети
спајањем
древних
духовних
техника са
знањем
савременог
доба;
-остваривање
јединства
тела, ума,
даха и духа
кроз свесно и
ненасилно
вежбање;
- развијање
позитивног
мишљења,
истрајности,
дисциплине;
-развијање
хуманог
односа према
окружењу;
препознавање
личних
предиспозици
ја и
ограничења и
рад на њима.

САДРЖАЈИ ПО
ТЕМИ
Положаји који су
добили називе по
животињама
Положаји- објекти и
предмети
Поздрав Сунцу
Поздрав Месецу
Позе ратника
Статичне слике
Динамичне вежбе
Време у кругу
Време за отварање,
затварање, размену
Трбушно дисање
Умирујуће дисање
Потпуно јога дисање

образовни
упознавање,
овладавање и
правилно
практиковање
јога положаја
асана и
динамичких
поза;
-стећи
основне
информације
о јога дисању,
трбушном
дисању,
умирујућим
дисању,
техникама
праћења
удаха и
издаха;
-научити
правилно
дисање при
извођењу
асана,
овладати
координацијо
м дисања и
покрета;
-упознати и
примењивати
вежбе за
изоштравање
чула и
побољшање
фокуса

Наставник: Катарина Хајман
ЗАДАЦИ
васпитни
функционални
развијање
-побољшање телесног
истраживач.,
држања, развијање скелетног
позитивног
и мишићног поравнавања,
односа према
равнотеже, способно-сти за
себи, свом
добар фокус;
телу, другима,
природи
-ојачати кичму која расте,
уопште;
одржавати мишиће гипким,
Развијањеупо подстицати добру
р-ности и
покретљивост зглобова;
истрајности у - коришћење дијафрагме за
вежбању
дисање у циљу боље размене
-неговање
гасова;
здравих
-побољшање варења
навика,
-освешћивање чула, њихових
које су темељ могућности, ограничења;
доброг
-кроз звук, музику, игру и
здравља
покрет развијати свест о
-овладавање
простору, сценичност,
креативним
вежбати самопоууздање,
начинима
критичко и логичко
повезивања и
мишљење.
комуницирањ
а са другима;
- неговање
редозналости,
хумора,
забаве,
смањивање
тенденције
међусобног
такмичења;
- разумевање
повезаности
дисања и
понашања

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
фронтални
Демонстративна
индивидуални
Игровна
Простирке
групни
Илустративна
Аудио-визуелна средства

фронтални
индивидуални
групни

Демонстративна
Простирке
Игровна
Илустративна Аудио-визуелна средства

фронтални
индивидуални
групни, у пару

Демонстративна
Игровна
Илустративна

Простирке
Аудио-визуелна средства

фронтални
индивидуални
групни

Демонстративна
Игровна
Илустративна

Простирке
Аудио-визуелна средства
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Вежбе за чуло вида
Визуелизације
Истражив.
Благодети звука и
путем чула
музике
Чуло додира и чуло
мириса
Чуло укуса- храна
Звук, музика,
Извођење усвојених
игра и покрет поза, индивидуално и
у групи кроз игру, уз
музику,импровизаци.
јога плеса
Отворен час

фронтални
индивидуални
групни

фронтални
индивидуални
групни

Демонстративна
Игровна
Илустративна

Простирке
Аудио-визуелна средства

Демонстративна
Игровна
Илустративна

Простирке
Аудио-визуелна средства

Наставник: Верица Милосављевић
ТЕКСТ, УЛОГА
1У 1.Упознавање са планом драмске радионице
2.Књижевност и драма
3.Одабир дела за драматизацију
4.Подела улога
5.Изражајно читање драмског текста
6.Изражајно читање драмског текста

Драмска секција, 36 часова, 1 час недељно

Тема
Садржаји

Облик рада
Наставна метода
Наставна средства

Тема
Садржаји
Облик рада
Наставна метода
Наставна средства

Тема
Садржаји

Облик рада
Наставна метода
Наставна средства

Тема
Садржаји

Фронтални индивидуални, групни, раду у пару, комбиновани

Дијалошка, монолошка, метода практиних радова, демонстративна,
текстуална, игра
Дело за драматизацију, ЦД са музиком
ПОКРЕТ, МИМИКА, ГЕСТ
1.Музика и глума
2.Покрет, мимика, гест
3.Покрет, мимика, гест
Фронтални индивидуални, групни, раду у пару, комбиновани

Дијалошка, монолошка, метода практиних радова, демонстративна,
текстуална, игра
ЦД са музиком
ДРАМАТИЗАЦИЈА
1.Драматизација књижевног дела
2.Драматизација књижевног дела
3.Драматизација књижевног дела
4.Драматизација књижевног дела
5.Вежбе извођења драмског текста
6.Вежбе извођења драмског текста
7.Извођење драмског тескта по улогама
8.Извођење драмског текста по улогама
9.Извођење драмског текста по улогама
Фронтални индивидуални, групни, раду у пару, комбиновани

Дијалошка, монолошка, метода практиних радова, демонстративна,
текстуална, игра
Дело за драматизацију, ЦД са музиком
СЦЕНА, СЦЕНОГРАФИЈА
1.Сцена, сценографија
2.Сцена, сценографија
3.Осмишљавање сценског простора
4.Осмишљавање сценског простора
5.Осмишљавање сценског простора
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6.Осмишљавање сценског простора
Облик рада
Наставна метода
Наставна средства

Тема
Садржаји

Облик рада
Наставна метода
Наставна средства

Тема
Садржаји

Облик рада
Наставна метода
Наставна средства

Фронтални индивидуални, групни, раду у пару, комбиновани

Дијалошка, монолошка, метода практиних радова, демонстративна,
текстуална, игра
Драмски текст, цд са музиком, реквизити на сцени
КОСТИМИ, КОСТИМОГРАФИЈА
1.Костимографија
2.Костимографија
3.Прављење костима
4.Прављење костима
5.Прављење костима
6.Прављење костима
Фронтални индивидуални, групни, раду у пару, комбиновани

Дијалошка, монолошка, метода практиних радова, демонстративна,
текстуална, игра
Драмски текст, цд са музиком, реквизити на сцени
ПРЕДСТАВА
1.Вежбе извођења представе на постављеној сцени у костимима
2.Ивођење представе
3.Вежбе извођења представе на постављеној сцени у костимима
4.Генерална проба представе
5.Генерална проба представе
6.Вежбе извођења представе на постављеној сцени у костимима
Фронтални индивидуални, групни, раду у пару, комбиновани

Дијалошка, монолошка, метода практиних радова, демонстративна,
текстуална, игра
Драмски тескт, цд са музиком, костими, реквизити

Трећи разред
Математичарење, 36 часова, 1 недељно

Наставник: Маја Дробњаковић

Тема

Број часова по теми

1.ЗАНИМЉИВИ ЗАДАЦИ

5

2.МАГИЧНИ КВАДРАТИ

5

3.ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

6

4.РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА МЕТОДОМ ТЕРАЗИЈА

6

5. РАЗЛОМЦИ

8

6. ПРОБЛЕМИ КРЕТАЊА

3

7.ОБИМ ПРАВОУГАОНИКА, КВАДРАТА И ТРОУГЛА

3

Рецитаторска секција, 36 часова, 1 недељно

Реализатор: Милена Меденица

Тема

Број часова по теми

1. Увођење ученика у програм рецитаторске секције

8

2. Вежбе интерпретације песама, припреме и такмичење

10

3. Припрема тематских текстова и јавни наступи на приредбама

8

4. Техника извођења рецитала у затвореном и отвореном простору

10

120

ОШ “Радоје Домановић” 

Математичарење, 36 часова, 1 недељно
Редни
број теме

Наставник: Снежана Шукара
Број
часова

НАЗИВ ТЕМЕ
Занимљиви задаци

I

5

Магични квадрати

II

5

Једначине и неједначине

III

6

Решавање задатака методом теразија

IV

3

Решавање задатака путем лажне претпоставке

V

3

VI

Разломци

5

VII

Решавање задатака обрнутим редом

3

VIII

Проблеми кретања

3

Обим правоугаоника, квадрата и троугла

3

IX

УКУПНО

Приче и задаци за паметне главе, 36 часова, 1 недељно

36

Наставник: Жељка Грбан

Тема

Бр. часова по теми

1. СЛУШАМ, ГЛЕДАМ, РАЗМИШЉАМ
2. ТАНГРАМ
3. ИМАМ КЕФАЛО

20

4. ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

6

Математичарење, 36 часова, 1 недељно

6
4

Наставник: Слободанка Лековић
Број часова по теми
5
5
6

Тема
1. ЗАНИМЉИВИ ЗАДАЦИ
2. МАГИЧНИ КВАДРАТИ
3. ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
3
5
3
3
3

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА МЕТОДОМ ТЕРАЗИЈЕ
РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПУТЕМ ЛАЖНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
РАЗЛОМЦИ
РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ОБРНУТИМ РЕДОМ
ПРОБЛЕМИ КРЕТАЊА
ОБИМ ПРАВОУГАОНИКА, КВАДРАТА И ТРОУГЛА

Моје руке могу свашта, 36 часова, 1 недељно
Тема
Ткање
Вез
Шивење
Обликовање папира

Наставник: Марина Суботић
Број часова по теми
14
8
8
6
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Четврти разред
Наставник: Мира Касаповић
Драмско-рецитаторска секција, 36 часова, 1 недељно
Драмскo-рецитаторска секција се бави неговањем говорне и сценске културе ученика,
развијањем природности израза и сценског наступа, креативности и сарадње.
У току рада у школској 2019/2020. години, планирано је 36 часoва на којима ће се остварити
фонетске и стилске вежбе, вежбе рецитовања и глуме, драмских имровизација и израза на задату
тему. Ова секција развија код ученика креативан однос према књижевним делима, али и сарадњу
и другарство, као и колективни дух.
ОБЛАСТИ
Број часова
Аудитивне вежбе, слушање звучних записа
1.
4
2.
Пантомима
3.
Вежбе артикулације
4.
Фонетске игре
5.
Елементи правилног рецитовања
6.
Читање по улогама
7.
Импровизација
8.
Припремање наступа и представа
Креативне радионице,36 часова, 1 недељно
Наставник: Тања Дујовић, Богдан Косовац, Снежана Стаменић, Марија Ристић
ТЕМА

4
4
4
4
4
6
6

БР. ЧАСОВА ПО ТЕМИ

1. СЛИКЕ ПРИРОДЕ И ПРАЗНИЦИ – ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ

8

2. ИЗЛОЖБЕ

4

3. КВИЗОВИ

4

4. СПОРТСКЕ ИГРЕ

6

5. ВОЛИМО ПРИРОДУ

4

6. ИНТЕРНЕТ И МИ

3

7. ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ
8. ПРИПРЕМЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ТАКМИЧЕЊИМА

4
3

План рада новинарске секције
Наставник српског језика Мирјана Аранђеловић
Активност
1. Пријем и одабир чланова секције на основу интересовања и
способности
2. Организација рада и подела задужења у оквиру секције
3. Осмишљавање динамике рада и концепције изгледа сајта
4. Анкета међу ученицима школе: Најзанимљивије рубрике
5. Утврђивање концепције новинарског сајта
6. Лексикон новинарства - врсте новинарског изражавања, вест
7. Вест - практична вежба
8. Посета Сајму књига

Време Извршилац

IX
ученици,
наставник

X
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9. Коректурна шема (прилог у Лексикону новинарства)
10. Коректура - практична вежба
11. Извештај
12. Извештај - практична вежба
13. Ажурирање новинарског сајта
14. На новинарском задатку (Трагом догађаја...)
15. Анализа радова са новинарског задатка
16. Информатичко образовање (сарадња са информатичком секцијом и
наставником информатике)
17. Представљање електронског издања школског листа
18. Интервју
19. Анализа реализованих интервјуа
20. Илустрације у новинарству
21. Репортажа
22. Анализа пристиглих репортажа
23. Анкета о актуелним догађањима у школи и шире
24. Обележавање годишњице знаменитих личности
25. Анализа и одабир радова за новинарски сајт
26. Анализа и одабир радова за новинарски сајт
27. Анализа и одабир радова за новинарски сајт
28. Анкета о актуелним догађањима у школи и шире
29. Заједнички одлазак у позориште
30. Анализа и одабир радова за новинарски сајт
31. Анализа и одабир радова за новинарски сајт
32. Анализа и одабир радова за новинарски сајт
33.
34.
35.
36.

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

Уводни час и аудиција за нове чланове
Игре имена и упознавања
Кретање на сцени
Вежбе концентрацијe
Подела улога за приредбу поводом 100годишњице од краја Првог светског рата
Увежбавање улога за приредбу поводом 100годишњице од краја Првог светског рата
Мимика гест покрет
Балет , певање
Вежбе за емоције
Подела улога и припрема приредбе поводом
Светог Саве
Вежбе са задатом темом за групни рад

XII

I
II

III

IV

Представљање једног научног часописа
Анкета: Читаност нашег листа
Анализа новог броја листа
Анализа рада секције у току школске године

Драмска секција- Гордана Живковић
Наставна тема

XI

V

Укупан број
часова
1
1
1
1
1

Време реализације

8

октобар

1
1
1
5

новембар
новембар
децембар
децембар

1

јануар

септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
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12.
13
14
15
16
17
18

Вежбе импровизације и маште
Посета позоришту и коментарисање представе
Подела улога и припрема приредбе за Дан школе
Театар форума
Подела улога за представу
Рад на представи
Коментарисање рада секције, предлози за похвале
и награде

Литерарна секција- Василија Вилотијевић
Назив слободне
Разред
Годишњи фонд
активности
часова
Литерарна секција

Тема

V, VI, VII, VIII

Број
часова
Циљ
по
теми

Формирање
литерарне
секције
Доношење
плана рада
литерарне
секције
Анализа рада
литерарне
секције у
претходној
школској
години
Упознавање
са радом
школске
библиотеке и
оближњих
библиотека
Упознавање
са радовима
ученика
Критички
осврт на
радове
чланова
литерарне
секције

1

Анализа
књижевних
дела

6

1

2

36

1
1
5
1
1
5
1

фебруар
фебруар
фебруар, март
март
март
април, мај
Јун

Недељни фонд часова
1

Задаци

образовни
Развијање
Почетак рада
индивидуалних литерарне
стваралачких
секције,
могућности
формирање
ученика, али и секције,
тимског рада;
доношење
сарадња са
плана и
школском
програма рада,
библиотеком
договор о
начину рада,
подели
задужења

васпитни
Развијање
љубави
према језику
и
књижевности

функционални
Ученици се
подстичу на
креативно
размишљање,
креативно писање
и читање

Читање
ученичких
радова,
вреднује се
степен
обрађености
теме,
композиција
задатка, стил,
језик и писмен.
Анализа
одабраних
књижевних
дела, прозе и
поезије

Оспособљавати
ученике за
правилно,
доживљено и
уверљиво
писмено
изражавање

Неговати
језичко
осећање и
поетско и
стилско
изражавање
ученика

Богаћење речника
и развијање
језичке културе

Читање,
доживљавње и
разумевање
текста, као и
развијање

Одгонетање
животних
питања и
истина,
гајење
љубави

Подстицај ка
истраживању,
иницијативи,
стваралачком
посматрању,
размишљању и

1

3
1
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говора и
писања

Композиција
састава
Писање по
плану
Писмена
вежба
Писање
литерарних
радова на
задату тему
поводом
Дана школе,
8. марта и
литерарних
конкурса

2

Како описати
личност
Како описати
ентеријер и
екстеријер
Техничко и
сугестивно
описивање
Богаћење
речника
Истраживање
локалног
говора,
говора деце и
одраслих

1

2

машти у циљу
јачања читалачке
навике,
подмиривању
читалачке
радозналости
Мотивисање Подстицање и
и усмеравање развијање
креативности и
ученика на
маштовитости код
самостално
ученика,
језичко и
развијање смисла
литерарно
стваралаштво и способности за
правилно, течно,
на унапред
економично и
задату тему
уверљиво
писмено
изражавање

према
књигама и
лепом
казивању

Писмено
изражавање на
унапред задату
тему

Размишљање о
задатој теми,
самосталан рад
на писању
састава.
Подстицање
ученика на
креативан и
стваралачки
рад, као и
развијање
интересовања
за
интелектуално
размишљање,
посматрање и
истраживање у
појединим
областима

Истраживање
говора
ученика, као и
говора
окружења;
богаћење
речника

Проширивање
Гајење
лексике
љубави
ученика и њене према језику
применљивости
у свакодневној
комуникацији

7
3

1
1
2
2

Мотивисати
радозналост,
свесну активност
и истраживачку
делатност
ученика

План рада литерарне секције
Формирање литерарне секције

Писање литерарних радова на задату тему

Доношење плана рада литерарне секције

поводом Дана школе, 8. марта и литерарних

Анализа

рада

литерарне

секције

претходној школској години

у конкурса
Писање литерарних радова на задату тему

Упознавање са радом школске библиотеке поводом Дана школе, 8. марта и конкурса
и оближњих библиотека

Писање литерарних радова на задату тему

Упознавање са радовима ученика

поводом Дана школе, 8. марта и литерарних

Упознавање са радовима ученика

конкурса

Упознавање са радовима ученика

Како описати личност
125

ОШ “Радоје Домановић” 

Критички

осврт

на

радове

чланова Како описати ентеријер и екстеријер

литерарне секције

Техничко и сугестивно описивање

Анализа књижевних дела

Писмена вежба

Анализа књижевних дела

Писмена вежба

Анализа књижевних дела

Писмена вежба

Анализа књижевних дела

Анализа књижевних дела

Композиција састава

Анализа књижевних дела

Композиција састава

Истраживање локалног говора, говора деце и

Писање по плану

одраслих

Писање по плану

Истраживање локалног говора, говора деце и

Писмена вежба

одраслих

Писмена вежба

Писмена вежба

Богаћење речника

Писмена вежба

Богаћење речника

Анализа рада литерарне секције

Саобраћајна секција

Наставник: Александар Јовановић

Саобраћај и саобраћајни системи

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наставне
наставна
облици рада
методе
средства
фронтални
дијалошка модели

Саобраћајна средства

Фронтални

Дијалошка

Модели

Бицикл,саобраћајно средство

Фронтални

Дијалошка

Модели

Правила и прописи у саобраћају

Фронтални

Дијалошка

Тестови

Кретање пешака у саобраћају

Фронтални

Дијалошка

Тестови

Бициклиста у саобраћају

Фронтални

Дијалошка

Бицикла

Израда макете саобраћајног средства

индивидуалана

Модели

Практична вожња на полигону

индивидуалана

Вожња на јавним саобраћајним
површинама
Решавање тестова

индивидуалана

Припреме за такмичење

индивидуалана

Припрема модела за општинско
такмичење „Шта знаш о саобраћају“
Анализа рада секције

Практичан рад

Практичан
рад
Практичан
рад
Практичан
рад
Рад на
тексту
Практичан
рад
Практичан
рад
дијалошка

САДРЖАЈИ

индивидуалана

фронтални

Бицикла
Бицикла
Тестови
Модели
тестови
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Моделарска секција

Наставник: Александар Јовановић
САДРЖАЈИ ПО ТЕМИ

ТЕМА

Енергетика
Машине и алати
Мотори

Саобраћајна
средства

Саобраћај
Конструкторско
моделовање

Формирање секције
Договор о раду
Извори енергије
Коришћење енергије
Погонске машине-мотори
Хидраулични мотори
Топлотни мотори-парне
машине
Парне машине-парне
турбине
СУС мотори-бензински и
дизел
Бензински мотори-вежба

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наставне
наставна
облици рада
методе
средства
фронтални
Дијалошка
фронтални
Дијалошка
фронтални
Дијалошка
фронтални
Дијалошка
фронтални
Дијалошка
фронтални
Дијалошка
фронтални
Дијалошка
фронтални

Дијалошка

фронтални

Дијалошка

фронтални

Мотори СУС-гасне
турбине млазни и ракетни
мотори
Транспортне машине
Машине за спољашњи
транспорт
Бициклм са мотором
Железничка возила
Бродови
Саобраћални знакови
Безбедност у саобраћају
Погонски део аутомобиласпајање
Моделовање аутомобилавежба
Припрема за такмичење
Припрема –пробни тест

фронтални

Практичан
рад
Дијалошка

фронтални
фронтални

Дијалошка
Дијалошка

фронтални
фронтални
фронтални
фронтални
фронтални
фронтални

Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка

фронтални

Дијалошка

Фронтални
Фронтални

Општинско такмичење

Фронтални

Анализа резултата
такмичења
Анализа рада секције

Фронтални

Дијалошка
Рад на
тексту
Практичан
рад
Дијалошка

фронтални

Дијалошка

Роботика- Драгана Станисављевић
План за секцију „роботика“
Циљеви:
Омогућити ученицима од 5. до 8. разреда бављење роботиком и програмиањем на високом нивоу,
вршити популаризацију мехатроничких дисциплина међу децом (електроника, машинство,
програмирање), укључивати ученике у такмичења (Кодиграње).
Задаци:
 стећи основна знања из електротехнике, струјним колима, физичким величинама;
 научити користити универзалне мерне уређаје за одређивање напона, јачине струје,
отпора;
 упознати се са основним електронским елементима (диода, отпорник, транзистор);
 упознати се са појмом микроконтролера;
 упознати се са начином управљања окружењем кроз различите примере уређаја;
 упознати се са основним и додатним комплетом за конструисање робота;
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научити основе конструисања робота, механизама, управљачких јединица;
научити основне и напредне начине програмирања робота;

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2)
Извори напајања, струјно коло, физичке величине. (1)
Унимер – мерење напона, отпора и јачине струје. (1)
РОБОТИКА (4)
Уводно о МБОТ-у и састављање МБОТ-а (1)
Прво покретање МБОТ-а и повезивање са рачунаром (1)
Управљачки уређај – контролер. (1)
Врсте сензора и њихова употреба. (1)
ПРОГРАМИРАЊЕ (12)
Основе програмирања, алгоритам, услови, петље, променљиве. (2)
Визуелно програмирање (Scratch, Mblock). (8)
ТАКМИЧЕЊА (10)
Припрема за такмичење Кодиграње. (5)
Такмичења (5)
Октобар:
 Увод у роботику
 Извори напајања, струјно коло, физичке величине
 Унимер – мерење напона, отпора и јачине струје
Новембар:
 Уводно о МБОТ-у и састављање МБОТ-а
 Прво покретање МБОТ-а и повезивање са рачунаром
 Управљачки уређај – контролер
Децембар:
 Врсте сензора и њихова употреба
 Основе програмирања, алгоритам, услови, петље, променљиве
 Основе програмирања, алгоритам, услови, петље, променљиве
 Уводно о МБОТ-у. Саставање МБОТ-а
 Прво покретање МБОТ-а. Прво повезивање на рачунар. Први програм за МБОТ.
Јануар:
 Брисање МБОТ-а и враћање на почетне позиције
 МБОТ – РГБ диоде
 МБОТ – тастер
 МБОТ – кретање робота
Фебруар:
 МБОТ – сензори за праћење линије
Март:
 МБОТ – ултразвучни сензор
 МБОТ – инфраред комуникација
 Припрема за такмичење – практичан рад
 Припрема за такмичење – практичан рад
 Припрема за такмичење – практичан рад
Април:
 Припрема за такмичење – практичан рад
 Припрема за такмичење – практичан рад
 Припрема за такмичење – практичан рад
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Кошаркашка секција- Роналд Анжур
1.Држање лопте,кошаркашки став
2.Хватање и додавање лопте
3.Штафетне игре са кошарк. Лоптом
4.Пивотирање
5.Скуп пређених
елемената(држање,хватање,додавање)
6.Методика кошаркашког двокорака-игра баскет
7.Дриблинг-вођење лопте,игра на два коша
8.Правила игре на 2 коша и њихова примена
9.Кошаркашки двокорак из дриблинга и
додавања
10 .Додавање преко средњег играча-игра на 2
коша
11.Финтирање-игра један на један
12.Тактичка игра 2:2-игра на два коша
13.Крис-крос,игра на два коша
14.Методика кошаркашког двокорака
15.Кошаркашки двокорак из дриблинга и
додавања
16.Игра(школско такмичење)
17.Контранапад са два и три играча
18.Тактика-игра 2:2
19.Игра на двакоша
20.Крис-крос
21.Заграђивање играча:скок,блок,контра блок
22.Зона 3:2,2:3 игра на два коша
23.Кошаркашки двокорак са полагањем
одоздо,директно
24.Игра1:1,2:2
25.Утакмица
26.Тактика напада против зоне ,2:3,1:2
27.Контранапад са 2,3 играча
28.Тактика,техника пређених елемената
29.Тактика преузимања у одбрани
30.Шут на кош са полудистанце,скок шут из
дриблинга са наскоком
31.Игра на два коша са заустављањем игре и
исправљањем грешака
32.Тактика игре 2:2,2:3,3:2,2:1-игра на 2 коша
33.Утакмица
34.Тактика напада против човека(игре)
35.Понављање кошаркашких елемената и њихова
примена у варијантама
36.Турнир међу најбољима;такмичење у шуту
Атлетска секција- Роналд Анжур, Татјана
Тасић
1.Техника ходања
2.Техника трчања
3.Обука ниског старта
4.Техника трчања накратким стазама

Рукометна секција- Татјана Тасић
1.Држање лопте
2.Хватање и додавање
3.Техника- шут на гол,кретање
4.Скуп
елемената(држање,хватање,додавање
лопте и шут на гол
5.Техника-трокорак
6.Дриблинг-вођење лопте
7.Дриблинг
8.Држање,хватање,додавање,дриблинг
9.Трокорак из дриблинга
10.Правила игре-примена
11.Скуп пређених елемената
12.Шут на гол
13.Шут са земље из корака
14.Игра на једном голу
15.Скок шут
16. Елементи одбране
17.Елементи одбране-став,бочно кретање
18.Штафетне игре уз примену
рукометних елемената
19.Елементи одбране-излажење на играча
са лоптом
20.Варијанте напада-напад у зони 5:1
21.Напад у зони 4:2
22.Контранапад
23. Напад у зони 5:1,4:2,одбрана у зони
5:1,4:2
24.Игра на два гола
25.Извођење седмераца
26.Понављање елемената
27. Понављање елемената
28.Штафетне игре
29.Игра на два гола
30.Понављање рукометних елемената
31.Скок-шут из зоне
32.Скок-шут ван зоне
33.Игра на два гола са акцентом на
контранападу
34.Понављање рукометних елемената
35.Правила игре
36.Игра на два гола(правила)

Фудбалска секција- Драган Матић
1.Кретање без лопте,ходање,трчање,скокови
2.Откривање и покривање без лопте
3.Кретање са лоптом:ударци унутрашњом
страном стопала,петом,коленом
4.Заустављање лопте стопалом,ђоном,петом
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5.Обука високог старта
6.Техника трчаља на дугим стазама
7.Вежбе за развој брзине
8.Полигони
9.Скок у вис(корачном техником)
10. Скок у вис(корачном
техником)увежбавање
11.Скок у вис леђном техником-обука
12.Скок у вис(леђном техником)-увежбавање
13.Лагано трчање,скокови
14.Вежбе за развој брзине
15.Скок у даљ-згрчном техником-обука
16.Скок у даљ-увинућем-обука
17. Скоку даљ-увежбавање
18.Вежбе за развој снаге
19.Вежбе обликовања
20.Лагано трчање,све врсте скокова
21.Елементарнеигре,штафетне игре
22. Бацање кугле 3,4кг (из места)-обука
23.Бацање кугле 3,4 кг(са окретом)-обука
24.Бацање кугле –увежбавање
25.Вежбе за развој брзине
26.Развијање опште издржљивости
27.Вежбе за развој снаге
28.Спринтерска трчања
29.Штафета 4x60
30.Развијање опште издржљивости
31.Истрајно трчање
32.Ниски и високи старт-понављање
33.Скок у даљ-понављање
34.Скок у вис-понављање
35.Бацање кугле-понављање
36.Лагано трчање,вежбе обликоваља

5.Вођење лопте,дриблинг
6.Игра на два гола
7.Игра на два гола
8.Техника голмана
9.Додавање лопте
10.Пријем лопте грудима и бутином
11.Тактика одбране
12.Одузимање лопте
13.Покривање играча
14.Игра на два гола
15.Извођење слободних удараца
16.Извођење једанаестераца и постављање
играча код извођења
17. Игра на два гола
18.Тактика напада-индивидуална
19.Тактика напада-колективна
20.Постављање играча у одбрани
21.Контра напад
22.Игра на два гола
23.Покривање и откривање
24.Додавање лопте,комбинација
25.Систем игре 1-3-4-3
26.Систем игре1-4-3-3
27.Систем игре1-4-4-2
28.Правила игре
29.Игра на два гола
30.Суђење
31.Понављање елемената-пријем
32.Понављање елемената-додавање
33.Понављање елемената-дриблинг,
шутирање
34.Игра на два гола
35. Игра на два гола
36. Игра на два гола

Секција Црквенословенског језика- Александра Ђорђевић
Назив теме и број
Опис теме
У оквиру ове наставне целине ђаци би требало да
Црквенословенски језик поседују увид у кратак историјат настанка и развоја
и његово
Црквенословенског језика као и да се упознају са самим
име,упознавање са
писмом.
писмом
Требало би савладати начело писања и читања.
Научити молитву Оче Наш
Фонетика
Особине гласова и њихова подела,подела речи на
слогове,значај гласовних промена,напомене о читању.
Молитва Царе Небески
Синтакса
Грђење реченица у црквенословенском језику,
Субјекатска синтагма
Предикатска синтагма.
Простопроширена реченица,

Бр. час.

5

5

5
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Етимологија

Из историје језика

Старословенски
споменици
Упознавање споменика
српскословенског
језика,увид у текстове.

Сложена реченица
Увид у дубљи смисао речи и откривње самог значења
истих,указујући на сву калоричност језика и основно
својсто самоградње без потребе нити за једном
позајмљеницом
Прасловенски језик и његова подела
Јужнословенски прајезик
Азбучни ред старословенских слова и њихови називи
Старословенски језик и његове рецензије
Глагоњски рукописи
Ћирилски рукописи
натписи
Остромирово јеванђење
Мирославњево јеванђеље
Вуканово јеванђеље
Из Законика Цара Душана

Ликовна секција 7. и 8. разред- Марта Тодоровић
Ред.
бр.
НАСТАВНА ТЕМА/ ОБЛАСТ
теме
„Сунчана јесен живота“
1.
За наградни конкурс Црвеног крста
Илустрација песме Драгана Лукића за наградни
2.
конкурс ЛУКИЋЕВИ ДАНИ
Избор и припрема радова за СМОТРУ ДЕЧЈЕГ
3.
СТВАРАЛАШТВА
Избор радова и поставка изложбе поводом
4.
ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
5.
Учешће на СМОТРИ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА
Израда украсних и употребних предмета од
6.
рециклажних материјала
7.
Карикатура за Наградни конкурс “Мали Пјер“
8.
Изложба скулптура од рециклажних материјала
9.
„Зимски пејзаж“
10.
Израда Новогодишњих украса од разноврсне хартије
Изложба цртежа и слика поводом Новогодишњег и
11.
Божићњег празника
12.
Израда паноа, цртежа и слика о СВЕТОМ САВИ
Избор радова и поставка изложбе поводом
13.
ШКОЛСКЕ СЛАВЕ
Израда паноа, цртежа и слика о РАДОЈУ
14.
ДОМАНОВИЋУ
Израда декоративних елемената(детелина) од
15.
разноврсне хартије
Избор радова и поставка изложбе поводом
16.
ДАНА ШКОЛЕ
Припрема ученика и учешће на Општинском
17.
такмичењу чланова ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА
Израда цртежа, слика, честитки и Ускршњих јаја од
18.
разноврсних материјала
Израда цртежа, слика и осликавање Ускршњих јаја за
19.
наградни конкурс

Број
часова

Бр.час. за
обраду

5

5

5
6

Бр. час.
за
остало

5

1

4

3

1

2

3

0

3

3
5

0
0

3
5

4
2
3
3
3

1
1
0
1
1

3
1
3
2
2

1
3

0
1

1
2

1

0

1

4

1

3

4

1

3

1

0

1

5

1

4

3

1

2

3

1

2
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20.
21.
22.
23.
24.

Избор радова и поставка изложбе поводом УСКРСА
Продајна изложба честитки и Ускршњих јаја од
разноврсних материјала
Тематски рад „ПТИЦЕ“ за наградни конкурс
Обилазак НАРОДНОГ МУЗЕЈА
Утисци о раду секције
Укупно

1

0

1

2
3
5
2
72

0
1
0
0
13

2
2
5
2
59

5.10 НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА
На основу члана 40. Закона о основном образовању и васпитању школа је дужна да, у оквиру
програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу
школског спорта најмање једном у току полугодишта, а ради развоја и практиковања здравог
начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби
неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије,
малолетничке деликвенције.
Програм се реализује у току 5 везаних дана од 30.9. – 4.10.2019 и 24.4.- 30.4.2020.год.
Такмичења: мали фудбал 19 екипа – 18 утакмица -3 дана
Мини рукомет 6 екипа – 5 утакмица-1 дан
Рукомет 20 екипа – 19 утакмица- 3 дана
Кошарка 16 екипа – 15 итакмица -3 дана
Одбојка 16 екипа – 15 утакмица- 4 дана
-Трајање утакмице 2Х 10 минута (одбојка на два добијена сета)
- Реализација се спроводи тако што ће се одигравати паралелно такмичења на спортском
терену и у фискултурној сали.
-Време трајања такмичења је 2Х 77 часова.
-Пласман се остварује системом елиминације.
-Реализатори програма су чланови тима за школски спорт.

5.11 РАДИОНИЦЕ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ
Активности Начин
реализације

Време/
место реал.

Носиоци/ сарадници

Критеријум успеха

Радионице
за
припрему
будућих
првака и
њихових
родитеља

Последња
недеља
пред
почетак
школске
године,
свечана
сала

Катарина Хајман
Сарадници :
ПП служба,чл.
Разредног већа 1.
разреда, чланови
Стручног већа
продуженог
боравка,библиотекар ,
техничко особље

Реализација радионица
које пружају психолошкоемоционалну подршку
деци и родитељима,
пружање основних
информација о
предзнањима која су
неопходна за праћење
наставе

Три
једночасовне
радионица
за будуће
ђаке и
родитеље уз
коришћење
иновативних
метода рада

5.12 НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ
Координатор: Ивана Коцић

Чланови: Бобана Красић, Недељка Дидулица и Лидија Вранић

Циљ наставе у природи и екскурзије
Циљеви наставе у природи су:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног
психофизичког и социјалног развоја;
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– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и
коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и
друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на ангажман у заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције
и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја,
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовноваспитне улоге школе.
Задаци наставе у природи и екскурзије
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне
средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове
повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању
личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима кроз одговарајуће активности.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних
односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и
еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање
позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика
Републике Србије;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици
природе);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја,
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника,
књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену;
– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с
производњом здраве хране);
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– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање
с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.).
Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и
друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и
животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, народи и
етничке заједнице у Републици Србији и др.);
– обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог
доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум – војни логор, Гамзиград – Царска палата,
Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница,
Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци,
Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка тврђава,
Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина,
Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице);
– обилазак Београда, престонице Републике Србије (Дом Народне скупштине, Народно
позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске
православне цркве, Музеј Првог српског устанка – Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице,
Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски
музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, Храм Светог Саве на Врачару,
Природњачки музеј, Ботаничка башта „Јевремовац”, зоолошки врт, Музеј југословенске
кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене уметности и др.);
– обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско
народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални
музеји, спомен-куће и др.);
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области прехрамбене, хемијске,
машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике и др.);
– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
За ученике једног разреда екскурзија се сваке године организује у другом подручју
Републике Србије, а то су:
1)Београд и околина;
2)Аутономна покрајина Војводина (Бачка, Банат, Срем);
3) Западна Србија са Таром;
4) Југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац);
5) Централна Србија: Шумадија и Поморавље;
6) Ибарско-копаонички крај;
7) Јужна Србија (Ниш–Врање);
8) Источна Србија са Ђердапом.
Детаљи у вези излета и наставе у природи биће анексом накнадно усвојени и убачени у Годишњи
план рада школе.
Дестинације за једнодневн излет од 1. до 4. разреда су:
Једнодневни излет за 1. разред – Сеоско домаћинство, Музеј хлеба Пећинци
Једнодневни излет за 2. разред – Авала
Једнодневни излет за 3. разред - Вршац
Једнодневни излет за 4. разред – Бранковина
Дестинације за рекреативну наставу су.
1.разред Дивчибаре;
2. разред Тара;
3. разред Сребрно језеро и
4. разред Златибор
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Екскурзија за осми разред
Садржаји, места и
објекти које треба
посетити
Београд-МишарШабац-манастир
Троноша-Тршић-бања
Ковиљача-Београд
Мишар-брдо и
приградско насеље
Шапца у Посавини. На
Мишару се августа
1806.г. одиграла се
битка у Првом
српаском устанку.
Шабац-град
северозападне СрбијеМачва у Посавини.
Привредно и културноадминистративно
средиште Мачванског
округа.
Манастир Троношаналази се у близини
Тршића у селу
Коренита. Настао је у
другој половини 13.
века.
Тршић-насељено место
9 km југоисточно од
Лознице. У њему се
налази родна кућа Вука
Стефановића Караџића.
Бања Ковиљача-налази
се у западној СрбијиПодриње, између реке
Дрине и планине
Гучево. Богата је
изворима сумпоровите
воде,лековитим блатом
као и бројним
културно-историјским
споменицима.

Број
дана

1

Активности у
образовноваспитном раду
посматрање
упоређивање
упознавање нових
предела,културноисторијских
споменика
упознавање
природногеографских
феномена
корелација међу
наставним
предметима
проширивање
знања

Образовноваспитна
област
Географија
Историја
Ликовна
култура
Биологија
Српски
језик
Физичко
васпитање
Верска
настава
Музичка
култура

Циљеви и задаци садржаја
програма
-савлађивање и усвајање дела
наставног програма(примереног
узрасту ученика) непосредним
упознавањем садржаја више
наставних предмета,
- уочавање и анализирање појава
и односа у друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
-рекреативно-здравствени
опоравак ученика
- развијање љубави према
отаџбини, њеној историји,
култури и природним
лепотама,неговање позитивног
односа према свим њеним
грађанима и њиховим
националним,културним,
етичким и естетским
вредностима
- успостављање непосреднијих
односа између наставника и
ученика и ученика међусобно
- неговање солидарности,
хуманизма, другарства и осећаја
заједништва
- развијање свести о значају
одрживог развоја и изграђивање
еколошких навика и навика
заштите животиња
- уочавање узрочнопоследичних односа у
конкретним природним и
друштвеним условима
- подстицање самосталности
ученика и одговорности за
сопствено понашање
- развој и практиковање здравих
стилова живота
- развијање способности
проналажења, анализирања и
саопштавања информација из
различитих извора
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Екскурзија за седми разред
Садржаји, места и
објекти које треба
посетити
Београд-Крагујевац
(Спомен парк„Крагујевачки
октобар“)- манастири у
селу Велике ПчелицеЈагодина – (музеј
воштаних фигура)Београд
Крагујевац-највећи
град Шумадијског
округа у чијој длизини
у селу Драча, се налази
географски центар
Србије.
Спомен парк„Крагујевачки октобар“
Комплекс подигнут у
знак сећања на жртве у
октобру 1941.г. У
Шумарицама је
стрељано око 3000
становника, мешу
којима је било и 300
ученика.
Манастири у селу
Велике Пчелице-Село
се налази у близини
Крагујевца на
обронцима Гледићких
планина. У њему
постоје три манастираРалетинац, Саринац и
Денковац.
Јагодина-град средњег
Поморавља у
ПараћинскоЋупријској котлини.
Музеј воштаних
фигура-један од шест
оваквих музеја у
Европи, а једини у
Србији.

Број
дана

1

Активности у
образовноваспитном раду
посматрање
упоређивање
упознавање нових
предела,културноисторијских
споменика
упознавање
природногеографских
феномена
корелација међу
наставним
предметима
проширивање
знања

Образовноваспитна
област
Географија
Историја
Ликовна
култура
Биологија
Српски
језик
Физичко
васпитање
Верска
настава
Музичка
култура

Циљеви и задаци садржаја
програма
-савлађивање и усвајање дела
наставног програма(примереног
узрасту ученика) непосредним
упознавањем садржаја више
наставних предмета,
- уочавање и анализирање појава
и односа у друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
-рекреативно-здравствени
опоравак ученика
- развијање љубави према
отаџбини, њеној историји,
култури и природним
лепотама,неговање позитивног
односа према свим њеним
грађанима и њиховим
националним,културним,
етичким и естетским
вредностима
- успостављање непосреднијих
односа између наставника и
ученика и ученика међусобно
- неговање солидарности,
хуманизма, другарства и осећаја
заједништва
- развијање свести о значају
одрживог развоја и изграђивање
еколошких навика и навика
заштите животиња
- уочавање узрочнопоследичних односа у
конкретним природним и
друштвеним условима
- подстицање самосталности
ученика и одговорности за
сопствено понашање
- развој и практиковање здравих
стилова живота
- развијање способности
проналажења, анализирања и
саопштавања информација из
различитих извора
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Екскурзија за шести разред
Садржаји, места и
Број
објекти које треба
дана
посетити
Београд- Аранђеловац
Топола-Београд
Аранђеловац-град у
Шумадији у подножју
планина Букуље и
Венчаца. У његовој
околини Карађорђе је
подигао Први српски
устанак. У њему се
налази и летњи дворац
Обреновића.
Топола-градско насеље
у подножју Опленца. За
време Првог српског
устанка била је
Карађорђева
престоница. У њој се
налази црква Пресвете
Богородице.
1

Активности у
образовноваспитном раду
посматрање
упоређивање
упознавање нових
предела,културноисторијских
споменика
упознавање
природногеографских
феномена
корелација међу
наставним
предметима
проширивање
знања

Образовноваспитна
област
Географија
Историја
Ликовна
култура
Биологија
Српски
језик
Физичко
васпитање
Верска
настава
Музичка
култура

Циљеви и задаци садржаја
програма
-савлађивање и усвајање дела
наставног програма(примереног
узрасту ученика) непосредним
упознавањем садржаја више
наставних предмета,
- уочавање и анализирање појава
и односа у друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
-рекреативно-здравствени
опоравак ученика
- развијање љубави према
отаџбини, њеној историји,
култури и природним
лепотама,неговање позитивног
односа према свим њеним
грађанима и њиховим
националним,културним,
етичким и естетским
вредностима
- успостављање непосреднијих
односа између наставника и
ученика и ученика међусобно
- неговање солидарности,
хуманизма, другарства и осећаја
заједништва
- развијање свести о значају
одрживог развоја и изграђивање
еколошких навика и навика
заштите животиња
- уочавање узрочнопоследичних односа у
конкретним природним и
друштвеним условима
- подстицање самосталности
ученика и одговорности за
сопствено понашање
- развој и практиковање здравих
стилова живота
- развијање способности
проналажења, анализирања и
саопштавања информација из
различитих извора
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Екскурзија за пети разред
Садржаји, места и
објекти које треба
посетити
Београд-Нови Садманастири Гргетек и
Велика Ремета-Београд
Нови Сад-главни град
Аутономне Покрајине
Војводине на реци
Дунав. Равничарски
део града је на левој
обали Дунава у Бачкој,
а на десној обали је
шумовита Фрушка
Гора (Срем) где се
налази брдовити део
града.
Манастир Гргетекналази се на јужним
обронцима Фрушке
Горе, посвећен св.
Николи.
Манастир Велика
Ремета-један од 16
фрушкогорских
манастиара на истоку
планине. Посвећен је
светом Димитрију.

Број
дана

1

Активности у
образовноваспитном раду
посматрање
упоређивање
упознавање нових
предела,културноисторијских
споменика
упознавање
природногеографских
феномена
корелација међу
наставним
предметима
проширивање
знања

Образовноваспитна
област
Географија
Историја
Ликовна
култура
Биологија
Српски
језик
Физичко
васпитање
Верска
настава
Музичка
култура

Циљеви и задаци садржаја
програма
-савлађивање и усвајање дела
наставног програма(примереног
узрасту ученика) непосредним
упознавањем садржаја више
наставних предмета,
- уочавање и анализирање појава
и односа у друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
-рекреативно-здравствени
опоравак ученика
- развијање љубави према
отаџбини, њеној историји,
култури и природним
лепотама,неговање позитивног
односа према свим њеним
грађанима и њиховим
националним,културним,
етичким и естетским
вредностима
- успостављање непосреднијих
односа између наставника и
ученика и ученика међусобно
- неговање солидарности,
хуманизма, другарства и осећаја
заједништва
- развијање свести о значају
одрживог развоја и изграђивање
еколошких навика и навика
заштите животиња
- уочавање узрочнопоследичних односа у
конкретним природним и
друштвеним условима
- подстицање самосталности
ученика и одговорности за
сопствено понашање
- развој и практиковање здравих
стилова живота
- развијање способности
проналажења, анализирања и
саопштавања информација из
различитих извора
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VI ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПОСЕБНИХ ОБЛИКА
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
6.1 ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ
Руководилац: Данијела Вујовић
Чланови Тима: Одељењске старешине седмог и осмог разреда

Програм Професионалне оријентације се реализује са ученицима седмог и осмог разреда
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Представљање програма и
договарање о начину рада
2. У свету интересовања,
вештина и способности
3. Самоспознаја-аутопортрет
4. Мој тип учења
5. Ја за десет година
6. Моја очекивања
7. Реални сусрети

Састанак тима, ЧОС

Септембар

ЧОС

Октобар

Ликовна култура
радионица
радионица
радионица
Презентација школа,
довођење стручњака
различитих профила, посета
сајму образовања
Тестирање, саветодавни рад

Децембар
Јануар
Јануар
Фебруар
Друго полуг.

Координатор тима,
одељењске старешине
Одељенске старешине,
психолог
Наставник ликовног
Тим за ПО
Тим за ПО
Тим за ПО
Тим за ПО

Друго полуг.

психолог

8. ТПИ и ТРЛ, саветодавни рад

6.2 ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Координатори: Јово Боснић, Василија Вилотијевић
месец активност
реализатор
IX
1.Избор председника и
1. ученици,
ужег сазива ученичког
кординатори
парламента
2.ученици, кординатори
2.Упознавање са
ученичког парламента
планом рада
X
1. Учешће у
1.ученици, наставници
организацији
српског језика,
такмичења у
кординатори
беседништву
2.ученици, кординатори
2. Недеља дечијих
права
3. Предлози за уређење
шк. дворишта
XI
1. Учешће у акцији
1.ученици,кординатори,
школа без насиља
разредне старешине
2. Сарадња са ђачким
2.ученици,кординатори,
парламентима из
разредне старешине
других школа (размена
искуства)
XII

начин реализације
1.Кординатори организују изборе,
ученици гласају за своје
представнике
2. Упознавање са планом рада
1. Професори српског језика и
грађанског васпитања бирају
ученике за такмичење,
кординатори и ученици организују
такмичење у свечаној сали
2.Ученици припремају пано

1. Ученици припремају анкету и
анкетирају др. ученике и
наставнике
2. Председник уч. парламента
договара састанке са другим
председницима уч. парламента
како би се договорили о
заједничким акцијама
1.Учешће у
1. ученици,
1. Кординатори ступају у контакт
организацији ватерполо кординатори
са школама који поседу базен како
турнира
2.ученици кординатори, би организовали ватерполо турнир
2.Акција „Један пакетић разредне старешине
2. Орг. прикупљања помоћи
много љубави“
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I - II

III IV

V

1.Помоћ у
организовању
Светосавске приредбе
2. Посета Центра за
таленте у Земуну
1.Учешће у акцији „Крв
живот значи“
2.Учешће у
организовању велике
игранке поводом дана
школе
3. Дан планете земље
1.Избор уч. генерације
2.Учешће у
организацији свирке за
испраћај осмих разреда
3.Учешће у
организацији матурске
вечери
4. Турнир између
наставника и ученика

1. ученици, наставници
српског језика,
вероучитељ
2. ученици, вероучитељ

1.Израда паноа посвећена Светом
Сави, помоћ у намештању и
украшавању свечане сале
2. Посета Центра за таленте

1.ученици, кординатори
ученичког парламента,
наставници, родитељи
2.ученици, кординатори
ученичког парламента,
родитељи, разредне
старешине, директор
школе

1.Израда цртежа, разговор са
родит. о добровољном давању
крви
2.Договор директора и председ.
уч. парламента, намештање сале
3. Разговор кординатора, ученика
и родитеља,
4. Ученици припремају анкету и
анкетирају друге ученике
1. Ученички парламент предлаже
ђака и спортисту генерације
2. Договор директора и
председника ученичког
парламента, намештање,
украшавање сале
3. Договор директора и
председника ученичког
парламента, намештање,
украшавање сале
4. Договор са наставницима око
организације турнира

1,2,3. ученици,
кординатори ученичког
парламента, разредне
старешине

6.3 ПЛАН РАДА ОСТАЛИХ ТИМОВА
6.3.1 План рада Tима за школски маркетинг
Чланови Тима: Данка Пештерац
Активности

Сајт школе (актуелности, информације, активности, ванншколске
активности, награде, часописи, занимљивости...)

Начин реализације

Фотографисање, снимање, представљање на сајту школе

Време/ место

Сајт школе, септембар - јун

Носиоци/сарадници

Администратор сајта

Критеријум успеха

Активности, информације и обавештења су редовно ажурирани

Активности

Приредба поводом пријема првака

Начин реализације

Фотографисање, снимање, предст. на сајту шк.техничка подршка

Време/ место

Свечана сала школе, септембар

Носиоци/сарадници

Директор школе, запослени у школи, ПП служба, ученици

Критеријум успеха

Одржана приредба уз пригодан програм

Активности

Дечија недеља

Начин реализације

Фотографисање, снимање, излагање ликовних и ручних радова
ученика, сценски наступ ученика, представљање на сајту

Време/ место

Сава Центар, октобар
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Носиоци/сарадници

Наставници ликовне културе, учитељи

Критеријум успеха

Одржана једна изложба ликовних радова

Активности

Тематске изложбе ученика у холу (мотиви везани за год. доба)

Начин реализације

Фотографисање, снимање, представљање на сајту школе

Време/ место

Хол школе, септембар-јун

Носиоци/сарадници

Наставници школе

Критеријум успеха

Одржане четири тематске изложбе

Активности

Новогодишњи базар

Начин реализације

Фотографисање, снимање, изложба радова, представљ. на сајту

Време/ место

Хол школе, децембар

Носиоци/сарадници

Учитељи

Критеријум успеха

Одржан базар у холу школе уз радове свих млађих разреда

Активности

Прослава Светог Саве

Начин реализације

Фотографисање, снимање, техничка подршка, медијска пратња

Време/ место

Свечана сала школе, јануар

Носиоци/сарадници

Директор школе, запослени у школи

Критеријум успеха

Одржана приредба уз пригодан програм

Активности

Летњи и зимски колаж ( приредбе )

Начин реализације

Фотографисање, снимање, техничка подршка, предст. на сајту

Време/ место

Свечана сала школе, јануар и јун

Носиоци/сарадници

Учитељи продуженог боравка I и II разреда

Критеријум успеха

Одржано више од пет приредби

Активности

Представљање школе будућим првацима (посета предшколацa,
представљање приредбом, представљање учитеља родитељима)

Начин реализације

Фотографисање, снимање, техничка подршка, предст. на сајту

Време/ место

Школа, март

Носиоци/сарадници

Директор школе, запослени у школи, ПП служба, ученици

Критеријум успеха

Одржана приредба уз пригодан програм

Активности

Прослава Дана школе

Начин реализације

Фотографисање, снимање, техничка подршка, медијска пратња

Време/ место

Свечана сала школе, март

Носиоци/сарадници

Директор школе, запослени у школи

Критеријум успеха

Одржана приредба уз пригодан програм

Активности

Уређење школског дворишта

Начин реализације

Фотографисање, снимање
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Време/ место

Школско двориште, април

Носиоци/сарадници

Наставници, организација за уређење школског дворишта

Критеријум успеха

Засађено цвеће, улепшавање кредама организовано четири пута,
организована активност у циљу указивања на значај чисте средине
као огледало посетиоцима школе

Активности

Успеси и резултати на такмичењима

Начин реализације

представљање на сајту школе

Време/ место

Сајт школе, фебруар-јун

Носиоци/сарадници

Запослени у школи, ученици

Критеријум успеха

Постигнути резултати из неколико области

Активности

Концерт поводом краја школске године

Начин реализације

Фотографисање, снимање, техничка подршка, медијска пратња

Време/ место

Школско двориште, мај

Носиоци/сарадници

Запослени у школи, ученици

Критеријум успеха

Одржан завршни концерт пред великим бројем публике

Активности

Припрема првака за полазак у школу

Начин реализације

представљање и увод првака у школске обавезе и активности
представљање на сајту школе

Време/ место

Школа, август

Носиоци/сарадници

Учитељица Катарина Хајман

Критеријум успеха

Организована дводневна радионица на високом нивоу уз очекивану
посећеност деце и родитења

6.3.2 План рада тима за екологију и заштиту животне средине
Руководилац: Марија Милошевић
Чланови тима: Љиљана Крстић, Снежана Шукара, Бобана Красић, Маја Ружић
Врем
е

VIII
VIIIVII

IX

Активности

Реализатори

Састанак тима
Aкцијa „Чеп за хендикеп“

договор

Чланови тима

Обележавање Дана без
аутомобила, 22.9.
„Ноћ истраживача“

Предавање

М.Милошевић; одељенске
старешине и учитељи
М.Милошевић

„Фестивал цвећа“ 26.-27.9.
Уређење учионица
X

Начин реализ.

Обележавање Дана здраве хране
16.10. адитиви
„Наша еко башта“

Учествовање на
фестивалу
Посета
фестивалу; акција
сађења
Панои
акција

Одељењске старешине и
учитељи и чланови тима
Одељењске старешине,
учитељи и чланови тима
М.Милошевић и Н. Јановић
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XI
XII
II
III

IV

Састанак тима
Обележавање Дана уздржавања од
куповине 27.11. пројекат:
„Рециклажа није гњаважа“
Прављење јелки, честитки и
украса од рециклажног материјала
Оплемени своје окружење

договор
рециклажа

Састанак тима
Обележавање Дана заштите шума
и вода 21. и 22.3.
Акција „Сат за нашу планету“

Чланови тима
Одељ. стар. и учитељи у
сарадњи са наст. Ликовног
Мартом Тодоровић и чл. тим
панои
Одељењске старешине,
учитељи и чланови тима
садња биљака
Одељењске старешине,
учитељи и чланови тима
договор
Чланови тима
Панои,шумски
М.Милошевић и Јановић Н,
прогласи,
наставници српског језика и
прављење плаката ликовне културе

Обел. дана школе кроз пројекат –
„Хербаријум мога краја“
Израда ускршњих јаја и честитки

Ученички
хербаријуми
рециклажа

Састанак тима
договор
Обележавање Дана планете Земље пано
22.4.
радио емисија
Продајна изложба ускршњих
честитки и украшених јаја

изложба

Уређење школског дворишта

куповина биљака
за садњу
посета

V

Посета Ботаничкој башти

VI

Обележавање Дана заштите
животне сред. 5.6. кроз пројекат:
„Рециклажа није гњаважа“
Уређење школског дворишта
Састанак тима

М.Милошевић и Н. Јановић
тим и учитељи са
наставницом ликовног
Мартом Тодоровић
Чланови тима
М.Милошевић, Јановић
Наташа и учитељи
Бобана Красић и Ј.
Мијатовић
Чланови тима, учитељи са
наст. ликовног Мартом
Тодоровић
Чланови тима са разредним
старешинама и учитељима
Одељ. старешине, учитељи

сакупити папир
Чланови тима са разредним
за рециклажу и
старешинама и учитељима
рециклажа папира
акција
Чланови тима са одељ. стар.
и учитељима
Анализ. рада тима Чланови тима

6.3.3 План рада Тима за културне активности и уређење школе
Руководилац : Верица Милосављевић
Чланови тима : Милена Меденица, Снежана Гарчевић, Катарина Хајман
Табела 1.
Културне активности
Активности

Начин реализације

Време/ место

Носиоци/

Критеријум успеха

сарадници

Сарадња са ДКЦ

Радионице,

ДКЦ,

Старији и млађи

Учествовање у

приредбе,

IX/V

разреди

радионицама

Сарадња са

- концерти

Свечана сала

М.Меденица,

Реализовани концерти

Музичком

озбиљне музике

,IX/V

млађи разреди

и балет

омладином

- балет
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Ревија дечијег

- изложбе

Сава центар,

Наст. лик. култ,

Два наступа у Сава

стваралаштва

- наступ ученика

октобар

Катарина Хајман,

Центру, 1 изложба

Марина Суботић

лик. Рад.

Сарадња са

Музичка, ликовна,

Разне локације,

М. Суботић,

Додељена по једна

Пријатељима

литерарна,

септембар - јун

И.Шушњар,

диплома за прво,

деце Новог

рецитаторска и

Н.Дидулица,

друго и треће место из

Београда

друга такмичења

В.Кнежевић,

сваке области

Д.Пештерац,

такмичења

М.Ристић,
М.Тодоровић,
В.Милосављевић,
Приредбе

пријем првака

Свечана сала,

Учитељи одељ.

Одржано више од

представљање

двориште,

већа и боравка,

десет приредби

Четири годишња

учионице,

Тим за маркетинг

доба
Школска слава

свечана академија

Свети Сава

школе
Свечана сала,

Директор школе,

Одржана приредба и

јануар

запослени у

сечење колача

школи
Дан школе

приредба

Свечана сала

Директор школе и

Одржана приредба уз

март

запослени у

пригодан програм

школи
Испраћај осмака

организација

Свечана сала,

Директор школе и

Матурско вече

– матурско вече

матурске вечери

јун

запослени у

протекло у најбољем

школи

реду

Концерт поводом

фотографисање

Шк. двориште

директор, Роналд

Одржан концерт уз

испраћаја осмака

снимање

или сала,

Анжур, ПП

два пута више

техничка подршка

јун

служба, ученици

посетилаца него

школе

прошле године

Београд,

Наставници

Сајам науке посетило

октобар - јун

разредне и

по једно одељење из

предметне

сваког већа

медијска пратња
Сајам науке

радионице

наставе
Посете

-организовани

- бот. башта

Одељенска већа

Организована посета

Ботаничкој

одласци

- позоришта,

млађих и старијих

Ботаничкој башти

башти,

- креативне,

- ДКЦ

разреда, као и

„Јевремовац“, два

Пионирском

еколошке и

- бископи

боравка

спортска дана за сваки

граду и музејима

радионице

- музеји

- спортске актив.

септембар - јун

разред
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Обилазак Зоо

- организовани

Београд,

Млађи и старији

Организована је

врта и

одласци

април

разреди

посета Зоолошком

Калемегдана

-радионице

13. Дечији

Посета фестивалу

филмски

врту и Калемегдану
Београд,

Млађи разреди

Организован одлазак

октобар

на фестивал
Прослава НГ у ДКЦ

фестивал
14. Прослава

- представа,

Београд (ДКЦ),

Нове године

слободне и

децембар

спортске
активности

Табела 2.
Уређење школе
Време

Активности

Реализатори

VIII -

Увођење видео надзора и интерфона у учионице продуженог

Директор, тим, домар,

IX

боравка, опремање учионица продуженог боравка помоћним

помоћно особље,

средствима, поправке оштећених ормарића, уређење школског

учитељи, секције, савет

дворишта (избетонирати део код клупа где се сакупља вода),

родитеља, локална

учионица и кабинета, хола, паноа, свечане сале (столице, завесе,

самоуправа, спонзори

држач за завесе, струњаче или гумене подлоге),...
IX - VI

Фундус – већи простор за чување костима, реквизита и

Директор

материјала за приредбе
IX - VI

Континуирано чишћење школског дворишта

Ученици, одељ. стар.

IX - VI

Континуирано / тематско уређење паноа школе

Секције,наставници,
учитељи

IX - VI

Опремање хола цвећем и одржавање ходника

секције

IV - IX

У школском дворишту осмислити и реализовати:

Директор, секција ТО,

- 2 пољскe учионицe са клупама за 30+30 ученика

домар, тим, савет

- зелену површину испред фискултурне сале опремити и

родитеља, локална

прилагодити за 2 терена за мали фудбал

самоуправа, спонзори

- већ постојећи избетонирани део код фискултурне сале
обложити гуменим подом и претворити у терен за мали фудбал
- поновно исцртавање спортских терена и доцртавање терена за
дечије игре
IX - III

Израда билборда на фискултурној сали

ученици

VI

Избор најбоље уређене учионице / кабинета

Учитељи, одељ. стар. и
ученици
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6.3.4 План рада Тима за избор ученика генерације
Чланови Тима: Данка Керић, Јасмина Мијатовић, Јово Боснић, одељ. старешине 8. разреда
Тим за избор ученика генерације , на крају наставне године, утврђује број бодова за сваког
кандидата и сачињава ранг листу кандидата предложених за ученика генерације.
За ученика генерације може аплицирати ученик који је у току школовања имао одличан општи
успех ( носилац Вукове диплолме), примерно владање, као и освојене награде на такмичењима.
Бодови се утврђују на основу званично вођене евиденције и на основу писаних доказа
(оригиналне дипломе и уверења са такмичења), које достављају одељењске старешине кандидата.
За вредновање успеха кандидата постигнутог на такмичењима Тим поступа по утврђеном
Правилнику и Календару такмичења и смотри ученика Основних школа за школску 2018/2019.
годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у коме су
наведена такмичења која се бодују, као и нивои бодовања. Тим за избор ђака генерације
предлаже кандидата са највећим бројем бодова Наставничком већу, најкасније 7 радних дана од
означеног рока прикупљања документације.У случају да два или више кандидата имају исти број
бодова, Тим предлаже оба кандидата, а Наставничко веће доноси одлуку.
6.3.5 План рада Тима за завршни испит
Чланови тима/комисије:
Горан Шоботовић, председник Школске уписне комисије
Милица Мирковић, секретар
Драгана Станисављевић, координатор
Марија Трнавац, Весна Кнежевић, чланови поткомисије за шифровање и дешифровање
Гордана Живковић, Бранка Рајчевић, Мирјана Аранђеловић и Ивана Коцић, одељењске
старешине осмих разреда
Тим за завршни испит спроводи упутства Министарства просвете и благовремено обавештава
родитеље и ученике о предстојећим активностима.
Министарство прописује активности тима, посебним Стручним упутством за завршни испит.
Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања
ближе се уређује спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања.
Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и
васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује
образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року.
Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском
року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у
јунском року.Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство) организује припрему свих учесника за завршни испит (осим ученика осмог
разреда), спроводи и организује завршни испит.
Упутство се доноси у складу са одредбама које се односе на завршни испит, које су утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
-др. закон и 10/19 ), Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр.
55/13, 101/17, 27/18-др. акон и 10/19) и Правилником о програму завршног испита у основном
образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/11, 1/12 , 1/14, 12/14
и 2/18).Упутство је намењено Комисији за спровођење завршног испита у основном образовању
и васпитању, за школску 2018/2019. годину (у даљем тексту: Комисија), окружним комисијама,
комисијама основних школа за завршни испит и упис у средњу школу, просветним саветницима
и осталим запосленим у Министарству.
У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења завршног испита, Стручним
упутством се ближе уређују следећа питања:
- обавезе и одговорности комисија у завршном испиту;
- припремање тестова, услова и материјала за полагање завршног испита;
- спровођење завршног испита;
- садржај и начин полагања завршног испита;
- начин уноса и обраде података о резултатима завршног испита.
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Август
 Именовање чланова Комисије/тима за спровођење завршног испита (директор)
 Доношење Плана рада (сви чланови)
Март
 Организација пробног завршног испита (сви чланови)
 Спровођење пробног завршног испита (сви чланови)
 Унос и објављивање података –резултата са пробног завршног испита (Станисављевић,
Трнавац, Кнежевић)
Мај
 Уношење у базу података успех ученика из 6. и 7. разреда (одељењске старешине)
 Родитељски састанци у вези са завршним испитом (одељењске старешине)
Јун
 Уношење у базу података успех ученика из 8. разреда (одељењске старешине)
 Спровођење завршног испита – 3 дана према Календару
 Шифровање, дешифровање, унос података (Трнавац, Станисављевић, Кнежевић)
 Провера података (Одељењске старешине, Трнавац, Станисављевић, Кнежевић )
 Пријем приговора на резултате/број бодова (секретар, координатор, Трнавац, Кнежевић)
 Попуњавање листа жеља са ученицима и родитељима (одељењске старешине)
 Предаја листа жеља (директор, секретар)
Јул
 Провера листа жеља у школама и уношење исправки (сви)
 Расподела ученика по школама (директор, секретар , координатор)
 Попуњавање и предаја листа жеља са ученицима и родитељима за други круг
(одељењске старешине, директор, секретар)

6.4 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Одељењске старешине и ПП служба
САДРЖАЈ
РАДА
Родитељски
састанци
Отворена врата

Дани отворене
школе

Учествовање
родитеља у
образовноваспитном радујавни час

Сарадња се одвија у просторијама школе.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Организовање родитељских састанка
најмање пет пута у току шк. године, а по
потреби и чешће; информисање
родитеља
Организовање термина отворених врата
када сви предметни наставници и други
запослени имају термин за посету
родитеља у послеподневним часовима
Једном месечно школа ће омогућавати
родитељима да присуствују угледним
часовима. Месечни распоред одржавања
угледних часова биће објављиван на
сајту школе
Родитељи ће моћи да присуствују
изабраним часовима у терминима који ће
бити договорени на седницама Савета
родитеља. Посете ће бити организоване
и у предметној и у разредној настави. На
једном часу може бити присутно
највише три родитеља

РЕАЛИЗАТОРИ
Одељењске
старешине
Наставници
предметне
наставе, стручни
сарадници
Одељ.старешине
наставници
разредне и
предметне
наставе
Директор,
педагог,
наставници

ВРЕМЕ
Почетак школске
године и
класификациони
периоди
Према утврђеном
распореду (једанпут
месечно у два дана
(среда, четвртак), од
17-18 часова
Октобар- мај

Током године
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Организовање
предавања
намењених
родитељима
Сарадња према
плану рада са
Саветом родитеља
о свим питањима
везаним за
ученике
Индивидуална
сарадња
Евалуација
сарадње школе и
породице

Договори са еминентним стручњацима у
вези са гостовањем у школи,
информисање родитеља о термину
одржавања предавања
Према плану и програму рада Савета
родитеља

Директор
школе, педагог,
психолог

Током године

Координатор
Савета
родитеља:

Септембар-јун

Кроз контакте са родитељима

Директор, ПП
служба,
наставници
Директор,
Тимови

Септембар- мај

Састављање анкете, спровођење
анкетирања у одељењима, обрада
података, презентовање резултата на
седницама Наставничког већа

Крај 1. полугодишта,
крај 2. полугодишта

6.5 ПЛАН КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА
Одељењске старешине и ПП служба
Корективно педагошки рад се одвија у просторијама школе.
Време Садржај
IX
Иницијално процењивање знања

Начин
Провера знања

Евидентирање ученика којима је
потребан корективно педагошки рад

Евидентирање

Евидентирање ученика којима је
потребна додатна подршка

Евидентирање

IX-VI
X

Присуство родитељском састанку
ученикa првог разреда
Саветодавни рад
Прављење оперативног КПР плана

Давање упутстава за
стварање радних навика
Саветовање
Сарадња

X-VI

Прављење ИОП-а

XI

Евидентирање ученика са проблемима у
понашању

Корекција планова и
стандарада
Сарадња

Прављење оперативног КПР плана
Часови ОС

Прављење оперативног
КПР плана
Интерактинвна настава

Реализатори
Учитељи и
наставници
Учитељи и
предметни
наставници
Учитељи и
предметни
наставници
ПП служба
ПП служба
Учитељи,
наставници и
ПП служба
ПП служба и
Тим за ИОП
Учитељи,
наставници и
ПП служба
ПП служба и
одељ. стареш.
ПП служба и
одељ. стареш.
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6.6 ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Здравствено васпитање у школи реализује се као део свакодневних школских активности.
У остваривању Програма здравственог васпитања примењују се активне методе рада које
подразумевају укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља и представника
друштвене заједнице.
Рад на реализацији Програма одвија се у оквиру:
- Редовне наставе тј. Интеграције здравствено- васпитних садржаја у програме разредне и
предметне наставе
- Ваннаставних активности
- Креативно и рекреативно коришћење слободног времена(излети и друго)
У здравственом васпитању ученика важно је брижљиво одбрати врсту информације коју треба
пружити ученицима, као и метод рада. У васпитном раду са ученицима треба избегавати
застрашивања, имајући у виду сигурност превентивних мера, индивидуалну превенцију и
колективну самозаштиту
Циљеви програма
Циљ програма је подстицање и развијање одговорности ученика према сопственом здрављу и
његовом очувању кроз промовисање:
- здравог начина живота
-свести о важности сопственог здравља и безбедности
-потребе неговања и развоја физичких способности
А, то подразумева:
- Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим
начином живота и развојем хуманизације односа међу људима
- Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље
- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју,
заштити и унапређењу здравља ученика
Садржај програма
 Сарадња са Домом здравља „Нови Београд“везана за лекарске прегледе деце која се
уписују у први разред, редовне систематске прегледе и вакцинације. Систематски
прегледи се обављају ради праћења раста, развоја, здравственог стања, понашања ученика,
раног откривања поремећаја здравља, занемаривања и злостављања. Организују се
предавања у складу са узрастом, развојним потребама и интерсовањима ученика са Домом
здравља ради прeвенције и промовисања здравих стилова живота.
 Сарадња са зубном амбулантом у школи у којој стоматолог обавља систематске прегледе
ради процене и откривања фактора ризика за појаву појединих обољења уста и зуба, као и
правовремене превенције. Организују се предавања у оквиру превентивних активности са
стоматологом, за очување здравља зуба и десни.
 Примарна и секундарна превенција менталног здравља у оквиру рада ПП службе.
Примарна превенција се реализује кроз предавања прилагођена узрасту и интересовањима
ученика. Секундарна превенција одвија се у сарадњи са одељенским старешинама кроз
препознавање проблема, саветодавни рад са ученицима и родитељима и по потреби
упућивање на установе специјализоване за ментално здравље.
 Садржаји здравствене заштите укључени су у програме физичког васпитања.
 Редовно одржавање свих школских просторија: Предвиђено је да се учионице бришу три
пута дневно (пре почетка сваке смене и на крају дана), као и да се редовно одржава сала
за физичко. Свака учионица поседује дозере за суво прање руку. Сви тоалети су
реновирани и редовно се одржавају после сваког одмора.
 Поштовање одлука и препорука од стране Министарства просвете у случају вандредних
ситуација (епидемија и сл).
 Сарадња са Патронажном службом, ради прегледа ученика наше школе.
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Документација, евиденција
Евиденције о систематским прегледима, вакцинацијама и сл. се налазе у Дому здравља, као и
документација о праћењу здравственог стања сваког ученика. Предавања и друге активности које
се организују у школи бележе се у школској документацији.
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА
Активности
Начин
Време/ место
реализације
реализације
Реализација
ЧОС
Прво
пројекта „Основи
полугодиште
безбедности
шк.2019/2020.
деце“, тема „ НЕ
учионица
дрогама и
алкохолу“
Одмах по
Упознавање
Наставничко
изради
запослених и
веће,
Протокола/
родитеља са
родитељски
зборница,
Протоколом о
састанак
учионица
поступању у
ситуацијама
присуства и
коришћења
психоактивних
супстанци у
школи
Оснаживање
Предавање
Прво
породице за
полугодиште
формирање
шк.2019/2020.
здравих
животних стилова
Превентивна
Радионице, рад У току школске
активност
у мањим
године /
усмерена ка
групама
зборница
родитељима
Превенција
Интерактивне
Током школске
злоупотребе
радионице,
2019/2020.
дрога на старијем дискусија са
године године
основношколском ученицима 7. и
узрасту
8. разреда
Предавање за
Наставак
Два пута у току
ученике,
започете
школске године
запослене и
сарадње са
родитеље
МУП- ом

Носиоци/
сарадници
Представници
МУП-а,
учитељи 4.
разреда,
одељ.стар. 6.
разреда
Директор, ПП
служба

Дом здравља
Нови Београд /
пп служба

Критеријум
успеха
Предавања
реализована у
свим одељењима
четвртог и
шестог разреда
Сви запослени и
велики проценат
родитеља
упознат са
Протоколом о
поступању у
ситуацијама
присуства и
коришћења
психоактивних
супстанци
Број родитеља
који је
присуствовао
предавању

Пп служба,
одељењске
старешине

Заинтересованост
родитеља за
радионице

ученички
парламент, пп
служба,
одељењске
старешине
Представници
МУП/ директор,
пп служба

У школи нема
или је јако мали
број ученика који
конзумирају
дрогу
Број присутних
на предавањима

6.7 ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Социјална заштита ученика подразумева систем различитих мера и ативности, чији је циљ
пружање најбоље подршке ученицима са социјалним проблемима тј. ученицима који припадају
осетљивим групама као што су:
 Материјално угрожене породице
 Деца без родитељског старања
 Непотпуне породице
 Ромска национална мањина
 Лица са инвалидитетом
 Лица са хроничним болестима
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 Избегла и расељена лица
 Деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању
Циљеви и задаци програма:
Циљ програма је пружање подршке и помоћи ученицима и њиховим породицама у побољшању и
очувању квалитета живота, као и остваривању права на образовање и васпитање под једнаким условима
за све.









Пружање помоћи ученицма са поремећајима у понашању
Пружање помоћи васитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који
долазе из дефицијетних породица или породица са проблематичним односима
Сарадња са установама и организацијама које се баве социјалним питањима
Упознавање и праћење социјалних прилика ученика/ упућивање у остваривање
социјално- заштитних мера
Утврђивање социоекономског статуса родитеља
Упућивање родитеља на остваривање права
Развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално. Директор,
психолог, педагог и одељењске старешине, на почетку сваке школске године, снимају
социјално стање ученика и на основу њега, уколико је потребно, израђују план деловања. Свака
ситуација бива опсервирана.
Школа уочене проблеме покушава да реши првенствено сарадњом са родитељима, а уколико
нема резултата током школске године, укључују се установе и организације социјалне заштите.
Садржај програма:
Ученици који похађају нашу школу већином потичу из породица средњег друштвено-економског статуса.
Иако, у породицама претежно оба родитеља имају високо образовање и стално запослење,у школи
постоји мањи број ученика чије су породице лошијег материјалног стања или потичу из осетљивих
друштвених група. Школа самостално и у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити
ученика кроз следеће мере подршке :


Сарадња са Центром за социјални рад, Градским секретеријатом за образовање, Општином Нови
Београд, Црвеним крстом и другим установама која се баве социјалном заштитом, укључивањем
у њихове пројекте и акције.
 Правовремено уочавање (на почетку школске године) евентуалне потребе за пружањем додатне
социјалне заштите и помоћи (прикупљње података о социјалном статусу ученика и њихових
породица од стране одељенских старешина).
 Обезбеђивање бесплатних оброка (ручак, ужина) за ученике из социјално угрожених породица;
обезбеђивање бесплатних посета позориштима, биоскопима и другим установама културе у
оквиру културних активности; омогућавање гратис одлазака на излете и рекреативну наставу за
ученике чији родитељи нису у могућности да то сами финансирају.
 Организовање разних активности, на нивоу одељења и на нивоу школе, путем којих се прикупља
помоћ, најчешће одећа, књиге, школски прибор...
Документација, евиденција:
Одељењске старешине евидентирају ученике којима је потребна додатна социјална подршка.
Акције које су организоване на нивоу школе и одељења евидетирају се у школској документацији.
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ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Школа у сарадњи са надлежним установама и организацијама брине о социјалној заштити, посебно
ученика из осетљивих друштвених група на основу програма социјалне заштите. Уколико се покаже
потреба, школа ће организовати прилупљање средстава кроз разне добротворне школске акције.
Активности

Временска динамика

Носиоци
активности
Одељењске
старешине

Сарадници

Идентификација ученика са
посебним потребама из
области социјалне заштите
Сарадња са родитељима/
старатељима
индентификованих ученика
Успостављање сарадње са
установама и организацијама
социјалне заштите
Успостављање сарадње са
Црвеним крстом

Август- Септембар
Током године

Одељењске
старешине

ПП служба

Током године

Директор, одељењске
старешине, ПП
служба
Задужени за сарадњу
са Црвеним крстом,
директор
Директор, одељењске
старешине, ПП
служба

Установе и
организације
социјалне заштите
Представници
Црвеног крста

Проналажење
најефикаснијег вида
пружања подршке
идентификованим
ученицима ( по потрби
израда ИОП-а)
Организовање акција за
прикупљање неопходне
помоћи идентификованим
ученицима
Праћење ефеката указане
социјалне помоћи
Разматрање могућности
укључивања ученика у
трајнији облик социјалне
помоћи коју обезбеђује
држава

Током године, по
потреби

Током године, по
потреби

Директор, сви
запослени

Током године

Директор, одељењске
старешине
Директор, ПП
служба

Савет родитеља,
Школски одбор,
јединице локалне
самоуправе
Наставничко веће

Током године

По потрби

Директор/ ПП
служба

Установе и
организације
социјалне заштите,
родитељи

Савет родитеља,
школски одбор

VII ПЛАН САРАДЊЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН ШКОЛЕ
7.1 ПЛАН САРАДЊЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ НБгд.
Координатор: Марина Суботић
Активности
Начин реализације
Одељењска и школска
такмичења
- Дечја недеља 2019.ликовни конкурс
- Дечја недеља 2019.литерарни конкурс
“Дечја недеља 2019” /од 1.
до 7. октобра 2019. године

обележавање
„Дечје недеље“
организац. одељ. и
шк. такмичења ликовни и
литерарни конкурс
договор о
реализацији и
реализација

Време/
место
IX

X
школа

Носиоци/
сарадници
учитељи од 14.разреда,
наставнице
ликовне
културе и срп.
језика
учитељи од 14.разреда,
наставнице
ликовне култ.
и срп. језика

Критеријум успеха
реализована
одељењска и
шк.такмичења и
селекција радова за
општинско
такмичење
укључити што
више ученика
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23.“Ревија стваралаштва
деце и младих Београда”
Одељењска и школска
такмичења:
“У част Драгану Лукићу –
Лукићев лист” литерарни
и ликовни конкурс
Школско такмичење:
Ђачки песнички сусрети

учешће
размена искуства
сарадња

организација и
реализација
одељењских и
школских
такмичења
учествовање
ученика на
конкурсу
избор песама за
општ. такмичење
Општинско такмичење:
Реализација и
Дечја недеља 2019,ликовни пријава за општн.
и литерарни конкурс
такмичење
Градско такмичење:
-пријављивање
Дечја недеља 2019,ликовни -реализација
и литерарни конкурс
такмичења
Школска такмичења:
пропозиције
“Дечје музичке
такмичења,
свечаности - ДЕМУС”
реализација
ученика ОШ:
такмичења, пријава
“Најраспеваније одељ.”
за општи. такмичење
Школско такмичење:
пропозиције
„Мој крај приче“ уч. ОШ, такмичења
литерарни и ликовни
реализација
конкурс
конкурса
Општинско такмичење:
мотивисање
“Ђачки песнички
ученика да пишу
сусрети”: такмичење
песме и учествују
младих песника
на конкурсу
Општинско такмичење:
мотивација ученика
“У част Драгану Лукићу – да учествују на
Лукићев лист” литерарни
конкурсу
и ликовни конкурс
Одељењска и школска
мотивисање
такмичења “Дечје музичке ученика учествују
свечаности - ДЕМУС”
на такмичењу
ученика ОШ “Златна
селекција
сирена”- соло певачи и
реализација
Мали вокални састави –
такмичења
дуети, терцети и квартети
Одељењска и школска
мотивисање
такмичења:“Песниче
ученика за
народа мог” рецитатори
такмичење
реализација
такмичења
Општинска такмичења:
мотивисање
ученика 3.и 4. разр.
“Дечје музичке
за такмичење
свечаности - ДЕМУС”
реализација
ученика ОШ:
“Најраспеваније одељење” такмичења

X
Сава
центар
X
школа

X
школа

X
X
XI
школа

XI
школа
XI

XI

XII
школа

учитељи од 14.разреда,
наставница
ликовне култ.
учитељи од 14.разреда,
наставнице
српског језика

представити радове
ученика и школу у
што бољем светлу

учитељи од 14.разреда,
наставнице
српског језика
учитељи од 14.разреда,
наставница
музичке
културе

Освојено прво,
друго или треће
место

реализована
одељењска и шк
такмичења и
селекција радова за
опш.такмичење
учитељи од 1- реализована
4.разреда,
одељењска и шк
наставнице
такмичења и
српског језика селекција радова за
општ. такмичење
„Пријатељи
добар пласман на
деце“ Новог
општинском
Београда
такмичењу
„Пријатељи
добар пласман на
деце“
градском
Београда
такмичењу
учитељи од 1- реализовано шк.
4.разреда,
такмичење и
наставнице
извршена селекција
српског језика за општинско
такмичење
учитељи од 1- реализована
4.разреда,
такмичења и
наставнице
изабрани радови за
српског језика општин. такмичење
„Пријатељи
Освојено прво,
деце“ Новог
друго или треће
Београда
место

XII
школа

учитељи од 14.разреда,
наставнице
српског језика

XII

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

реализовано
школско
такмичење и
извршена селекција
за општинско
такмичење
реализовано
школско такмич. и
извршена селекција
за општинско
такмичење
Освојено прво,
друго или треће
место
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Општинска такмичења:
Мој крај приче, литерарни

реализација
такмичења

XII

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда
„Пријатељи
деце“
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место
Освојено прво,
друго или треће
место

реализација
такмичења

XII

учествовање уч. на
конкурсу
реализација
такмичења
мотивисање
ученика учествују
на такмичењу
реализација
такмичења

I
школа

учитељи од 14.разреда,
настав.
ликовне култ.
учитељи од 14.разреда,
наставница
музичке
културе

реализовано школ.
такмичење и
извршена селекција
за општ. такмичење
реализовано
школско
такмичење и
извршена селекција
за општ. такмичење

учествовање
формирање група
певача, инструмен.
састава, оркестара
реализација
такмичења
учествање
реализација
такмичења
реализација
такмичења

II
школа

учитељи од 14.разреда,
наставница
музичке
културе

II

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда
„Пријатељи
деце“
Београда

реализовано
школско
такмичење и
извршена селекција
за општинско
такмичење
Освојено прво,
друго или треће
место
Освојено прво,
друго или треће
место

мотивисање
ученика учествују
на такмичењу
реализација
такмичења

III
школа

учитељи од 14.разреда,
наставница
музичке
културе

реализовано
школско
такмичење и
извршена селекција
за општинско
такмичење

учествовање уч. на
такмичењу
реализација
такмичења
учествовање уч. на
такмичењу
реализација
такмичења

III
школа

учитељи од 14.разреда,
наставница
ликовне култ.

III
школа

учитељи, наст.
ликовне култ,
„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

реализација
такмичења

III

„Пријатељи
деце“
Београда

реализовано школ.
такмичење и
извршена селекција
за општ. такмичење
реализовано школ.
такмичење и
извршена селекција
за општинско
такмичење
Освојено прво,
друго или треће
место

и ликовни конкурс

Градско такмичење
младих песника:
“Ђачки песнички сусрети
2019” меморијал „Васка
Јукић Марјановић
Одељењска и школска
такмичења:
“Дечја карикатура МАЛИ ПЈЕР” конкурс
Одељењска и школска
такмичења “Дечје музичке
свечаности - ДЕМУС”
“Златна сирена”-соло певачи
и Мали вокални састави –
дуети, терцети и квартети

Одељењска и школска
такмичења “Дечје музичке
свечаности - ДЕМУС”:
Групе певача; Мали
инструментални састави;
Оркестри; Хорови
Општинска такмичења:
“Песниче народа мог”,
рецитатори
Градско такмичење:
“Дечје музичке
свечаности - ДЕМУС”
ученика ОШ:
“Најраспеваније одељење”
Одељењска и школска
такмичења “Дечје музичке
свечаности - ДЕМУС”:
ученика основних школа:
Групе певача; Мали
инструментални састави;
Оркестри; Хорови
Одељењска и школска
такмичења:
“Ускршње ликовне
чаролије” – конкурс
Одељењска, школска
такмичења и општинско
такмичење:
“Дечја карикатура Мали
Пјер”- ликовни конкурс
Градска такмичења: Дечје
музичке свечаности ДЕМУС” уч. ОШ.“Златна
сирена” - соло певачи
Мали вокални састави –
дуети, терцети и квартети

I
школа

II
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Одељењска и школска
такмичења:
„Заштитимо птице у
граду“ - Израда кућица за
птице/припреме – за
ученике основних школа
Одељењска и школска
такмичења: „Птице“,
ликовни конкурс
Општинско такмичење:
Такмичење чланова
ликовних секција ученика
ОШ и средњих школа
Општинско такмичење:
Такмичење чланова
литералних секција
ученика средњих и ОШ
Општинско такмичење:
“Фестивал кратких
драмских форми”
такмичење драмских
група предшколаца и уч.
ОШ и средњих школа
Општинско такмичење:
“Позоришне игре деце и
младихХ”- такмичење
драмских секција ученика
ОШ и средњих школа
Градско такмичење:
“Дечја карикатура Мали
Пјер”- ликовни конкурс
Градско такмичење:
“Ускршње ликовне
чаролије” – конкурс
Градско такмичење:
”Песниче народа мог,
рецитатори ученици ОШ
и средњих школа
Градска такмичења:“Дечје
музичке свечаности ДЕМУС” ученика ОШ:
Групе певача; Мали
инструментални састави;
Оркестри, хорови
Општинско такмичење:
„Заштитимо птице у
граду“ Кућице за птице –
за ученике ОШ
Општинска такмичења
„ПТИЦЕ“, ликовни
конкурс за ученике ОШ и
средњих школа

учествовање уч. на
такмичењу
реализација
такмичења

IV
школа

учитељи од 14.разреда,
наст. ликовне
културе,
наставници
техничког
учитељи од 14.разреда,
наставница
ликовне култ.
„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

реализовано
школско
такмичење и
извршена селекција
за општинско
такмичење
реализовано школ.
такмичење и
извршена селекција
за општ.такмичење
Освојено прво,
друго или треће
место

учествовање уч. на
конкурсу
реализација
такмичења
учествовање
реализација
такмичења

IV
школа

учествовање
реализација
такмичења

IV

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

мотивисање
ученика учествују
на конкурсу
реализација
такмичења

IV

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

мотивисање
ученика учествују
на конкурсу
реализација
такмичења
реализација
такмичења

IV

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

IV

учитељи, наст.
ликовне култ.

реализација
такмичења

IV

реализација
такмичења

IV

„Пријатељи
деце“
Београда
„Пријатељи
деце“
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место
Освојено прво,
друго или треће
место
Освојено прво,
друго или треће
место

реализација
такмичења

IV

„Пријатељи
деце“
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

учествовање
реализација
такмичења

V

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

мотивисање
ученика
реализација
такмичења

V

„Пријатељи
деце“ Новог
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

IV
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Градско такмичење:
“Фестивал кратких
драмских форми”
такмичење драмских
група ОШ и средњих шк.
Градско такмичење:
“Позоришне игре деце и
младих” такмичење
драмских секција ОШ и
средњих школа
Републичко такмичење:
”Песниче народа мог”,
рецитатори ученици ОШ и
средњих школа
Свечана додела диплома,
признања и награда
најбољим учесницима
програма/такмичења
Анализа остварених
програма и активности у
текућој шк. години, израда
извештаја и Програма
рада за наредну шк.годину

реализација
такмичења

V

„Пријатељи
деце“
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

реализација
такмичења

V

„Пријатељи
деце“
Београда

Освојено прво,
друго или треће
место

реализација
такмичења

V

„Пријатељи
деце“ Србије

Освојено прво,
друго или треће
место

Награђивање
Похвале

VI

Анализа
Дискусија
Израда извештаја
Израда плана за
следећу шк. годину

VII
школа

„Пријатељи
деце“ НБгд,
Марина
Суботић
„Пријатељи
деце“ Новог
Београда,
Марина
Суботић

Масовност и
освојена 1, 2. и 3.
места на свим
нивоима такмич.
Урађен извештај о
сарадњи
Направљен план о
сарадњи за следећу
школску годину

7.2 ПЛАН АКТИВНОСТИ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА НБгд

време

Координатор: Тијана Братић и Марија Драговић
садржај рада (активност)

IX

учлањење ученика у организацију и прикупљање
чланарине
учлањење ученика у организацију и прикупљање
чланарине
организовање акције солидарности ''Друг-другу''

место

реализатори

договор

школа

планирање,
договор
информиса
ње, договор
информиса
ње, договор
информиса
ње, договор
планирање,
договор
информиса
ње, договор
усклађ,
договор
информиса
ње, договор

школа

организовање посета Клубовима за стара лица

информиса
ње, договор

дом за
старе

учитељи, ученици
и наставници

организовање здравствено-васпитног
рада,предавања на тему ''Болест прљавих руку''

дискусија,
искустава

школа

учитељи, ученици
и наставници

учешће у акцији ''Солидарност на делу''

договор

школа

учитељи, ученици
и наставници

организовање акције ''Безбедност деце у саобраћају''
реализација пројекта ''Промоција хуманих
вредности''
обележавање ''Недеље борбе против туберкулозе''
организовање акција трка ''За срећније детињство''
пријем ђака првака у организацију'' Црвеног крста''
расписивање наградног темата ''За сунчану јесен
живота''

X

начин
реализације

школа
школа
школа
школа
Ушће
школа
школа

учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
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дискусија,
договор
договор

школа

договор

школа

учитељи, ученици
и наставници

подела награда на тему ''За сунчану јесен живота''

организација
и припрема

Простор
Црвеног
крста

реализација пројекта ''Промоција хуманих
вредности''

договор

школа

сарадници,
награђени
ученици
учитељи, ученици
и наставници

организовање здравственог предавања на тему
''АИДС/СИДА''
организовање акције ''Један пакетић много љубави''

договор

школа

организација

школа

организовање посета установама здравствене и
социјалне заштите деце
организовање зимовања социјално најугроженије
деце у Одмаралиштима Црвеног крста
реализација пројекта ''Промоција хуманих
вредности''

информисање
припрема
информисање
припрема
усклађивање,
договор

Дом
здравља
одмарал
ишта
школа

здравствена предавања на тему ''АИДС/СИДА'',
обележавање "Светског дана борбе против СИДЕ''

дискусија,
размена
искуства
дискусија,
размена
искуства
информисање
припрема,

школа

предавачи

школа

учитељи, ученици
и наставници

школа

учитељи, ученици
и наставници

договор

школа

учитељи, ученици
и наставници

усклађивање,
дискусија
дискусија,
искуства

школа

организација
и припрема

школа
школа

реализација Пројекта ''Промоција хуманих
вредности''

информисање
припрема
усклађивање,
дискусија

учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
сарадници,
наставници,
учитељи
ученици

школа

учитељи, ученици
наставници

организовање здравствено-васпитног рада ,на тему :
''Превенција болести зависности''

организација
и припрема

школа

ученици,
предавачи

организовање обуке екипа прве помоћи и
реалистичког приказа повреда стања и обољења

организација
и припрема

школа

организовање општинског такмичења екипа ИВ
разреда на тему :''Шта знаш о Црвеном крсту и
добровољном давалаштву крви''
Реализација Пројекта ''Промоција хуманих
вредности''

организација
и припрема

школа

договор,реал
изација

школа

сарадници,
наставници,
учитељи
сарадници,
наставници,
учитељи
наставници,
учитељи, ученици

здравствено- васпитни рад на тему:''Болести
зависности'' и ''Болести прљавих руку"

организација
и припрема

школа

XII

XI

реализација пројекта ''Промоција хуманих
вредности''
организовање семинара за директоре и сараднике
који су задужени за организацију Црвеног крста
подмладка и Омладине у свим новобгд. школама
учешће Подмладка и Омладине у програму заштите
старих лица,акција ''Месец солидарности са старима''

I/II

почетак обуке ученика из области прве помоћи и
реалистичког приказа повреда,стања и обољења
обука ученика ИВ разреда основне школе на тему
'Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном
давалаштву крви''
реализација пројекта ''Промоција хуманих
вредности''
здравствено -васпитни рад

IV

III

наставак обуке из области прве помоћи
организовање обуке за ученике 4. разреда за
општинско такмичење екипа на тему :'' Шта знаш о
Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви''
расписивање наградног темата :''Крв живот значи''

сала

школа

учитељи, ученици
и наставници
сарадници и
директор школе

учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници
учитељи и
наставници
учитељи, ученици
и наставници

предавачи,
ученици
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VI

V

обележавање ''Недеље Црвеног крста''
организовање општинског такмичења екипа прве
помоћи
подела награда из наградног темата ''Крв живот
значи''и обележавање 11.маја -Дана давалаца крви
републике Србије
реализација Пројекта ''Промоција хуманих
вредности ''
учествовање на градском тамичењу екипа 4. разреда,
тема:''Шта знам о Црвеном крсту и добровољном
давалаштву крви''
учешће на градском и републичком такмичењу
екипа прве помоћи

организација
и припрема
организација
и припрема
организација
и припрема

школа

договор,
реализација
реализација

школа

школа
школа

школа

учитељи,ученици,
наставници
учитељи,ученици,
наставници
ученици,
сарадници
учитељи,ученици,
наставници
ученици,
срадници

организација
и припрема

школа

ученици,
срадници

организовање летовања за социјално најугроженију
децу у Одмаралиштима Црвеног крста

организација
и припрема

школа

срадници,
родитељи

реализација Пројекта ''Промоција хуманих
вредности''
обележавање 14.јуна - Светског дана добровољних
давалаца крви

презентација,
дискусија
презентација,
дискусија

школа

учитељи, ученици
и наставници
учитељи, ученици
и наставници

школа

7.3 МУП – ПРОЈЕКАТ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“
Остварена је сарадња са Министарством унутрашњих послова, која ће се реализовати кроз
пројекат „Основи безбедности деце“. Пројекат подразумева предавања, која ће држати
полицијски службеници за ученике првог, четвртог и шестог разреда. Предавања ће се
реализовати на часовима одељењског старешине, по утврђеном распореду.
План за први разред обухвата:
1. Безбедност деце у саобраћају
2. Полиција у служби грађана
3. Насиље као негативна друштвена појава
4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
6. Превенција и заштита деце од трговине људима
7. Заштита од пожара
8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода
План за четврти разред обухвата:
1. Безбедност деце у саобраћају
2. Полиција у служби грађана
3. Насиље као негативна друштвена појава
4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
6. Превенција и заштита деце од трговине људима
7. Заштита од пожара
8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода
План за шести разред обухвата:
1. Безбедност деце у саобраћају
2. Полиција у служби грађана
3. Насиље као негативна друштвена појава
4. Превенција и заштита деце од опојнихдрога и алкохола
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
6. Превенција и заштита деце од трговине људима
7. Заштита од пожара
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8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода

7.4 ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Координатор: Марина Суботић
Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном
самоуправом, који чини део школског програма.
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са
њеним представницима планира садржај и начин сарадње нарочито о питањима од којих зависи
развитак школе. ОШ „Радоје Домановић“ сарађује са организацијама и институцијама у
окружењу школе:
Вртићима Новог Београда (Посете вртићима и упознавање родитеља са радом школе.
Укључивање предшколске деце у забавне активности школе.)
Основним школама Београда (Организација тамичења, матурских испита...)
Средњим школама Београда (Сарадња са средњим школама и професионална оријентација
ученика осмог разреда. Организовање предавања, трибина, радионица и презентација разних
занимања.)
Министарством просвете, науке и технолошког развоја (Стручно усавршавање наставника на
семинарима, предавањима и сл.)
Домом здравља Нови Београд (Предавања, трибине и саветовалишта из области очувања здравља
и болести зависности. Обука ученика за вршњачку едукацију из области очувања здравља.
Систематски прегледи ученика.)
Црвеним крстом( Испољавање толеранције, емпатије и хуманости - понашање у духу
солидарности и спремност за волонтерски рад . Пружање помоћи старим и немоћним грађанима.
Организовање „Трке за срећније детињство“. Учешће у хуманитарној акцији „Један пакетићмного љубави“. Реализација пројекта „Промоција хуманих вредности“)
Добровољним ватрогасним друштвом (Обука ученика и запослених за заштиту од пожара.
Укључивање ученика у обуку за пружање прве помоћи и такмичење.)
Центаром за социјални рад (Непосредна сарадња у решавању проблема.
Интерресорном комисијом (Непосредна сарадња у решавању проблема.)
„Пријатељима деце Новог Београда“ (Учешће у програмима и такмичењима: ликовне изложбе и
конкурси, музичке смотре и такмичења.)
„Пријатељима деце Београда“ (Учешће у програмима и такмичењима: ликовне изложбе и
конкурси, музичке смотре и такмичења.)
Полицијом-Управом саобраћајне полиције- Агенцијом за безбедност саобраћаја (Обука ученика
за безбедно понашање у саобраћају: предавања, филмови, радионице...).
Секретаријатом за спорт и омладину Београда -Спортским центрима -Спортским клубовима
(Укључивање ученика у спортске активности и рекреацију у спортским центрима и градским
теренима у току школске године и за време распуста.)
Туристичким агенцијама (Сарадња приликом организације екскурзија, излета, наставе у природи,
матурских вечери и посета (музеји, галерије, представе, историјски споменици...).
Музејима, библиотекама, културним центрима, народним универзитетима (Укључивање ученика
у библиотеке града. Књижевни сусрети, промоције књига, литерарни конкурси, посете сајму
књига.)
Школама страних језика (Укључивање ученика у школе страних језика. Организовање
такмичења и међународно признатих испита из енглеског језика за ученике)
Издавачким кућама (Учешће на промоцијама уџбеника и приручника за наставу.)
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Осигуравајућим друштвима (Осигурање ученика и запослених од повреда.)

VIII ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ
Праћење остваривања програмираних задатака и послова са циљем да се правовремено сагледава
обим извршења, квалитет обављених послова и постигнутих резултата, да се откривају недостаци
и решавају уочени проблеми.
Развијање постојећих и изналазење нових облика извршења програмских задатака, са циљем:
да се евидентира сваки радни задатак и сваки рад;да сваки рад и радни резултат буду обухваћени
извештајима о раду и да се сагледају квалитет и квантитет реализације задатака и послова;
типизирани тромесечни кумулативни извештаји одељенских старешина и наставника о
реализацији Наставног плана и програма, успеха и владања ученика;педагошка документација и
други облици евидентирања и извештавања о раду и проблемима;глобални и оперативни
планови; припрема за непосредни рад, записник одељенских већа, стручних већа, Наставничког
већа и Савета родитеља школе као и ученичких организација;извештаји и анализе о свеукупном
раду школе са проценом нивоа остварености планираних задатака, постигнутих резултата и
тешкоћа у раду;подаци о педагошко-инструктивном раду директора, стручних сарадника,
руководилаца актива и разредних већа;специфични видови сагледавања резултата рада у
ваннаставним активностима, додатном раду, друштвено-корисном раду;анкете и подаци о
микроиспитивању ученика, родитеља и наставника.
ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Праћење извршавања задатака и послова из Годишњег програма рада школе и оперативних
планова извршиће се вођењем и повременим разматрањем педагошке документације, коју
сачињавају планови рада, дневници, записници и други видови педагошке документације, других
евиденција о раду и извештаја.
а) ПЛАНОВИ РАДА
1. Глобалне планове за све видове васпитно-образовних активности припремиће носиоци ових
активности у складу са Годишњим програмом рада
2. Месечне оперативне планове школе припремаће наставно особље пре почетка сваког наредног
месеца.
б) ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
1. Дневник рада води се у електронској верзији где се дневно евидентирају одржани часови и сви
други облици рада са ученицима: редовна настава, додатни и допунски рад, слободне активности
ученика, састанци одељенских заједница, друштвено-користан рад и друго, према упутству у
разредној књизи. Слободне активности евидентирају наставници према утврђеном плану.
2. Књига дежурстава наставника
3. Књига обавештења за ученике и наставнике
4. Књиге записника водиће руководиоци стручних актива и руководиоци одељенских већа.
5. Записници са такмичења садрже податке о такмичењима у којима учествују ученици школе и
наставници који их воде. Податке уписују наставници који припремају ученике за такмичења, а
сумирају их руководиоци Актива.
6. Евиденција насилног понашања ученика стоји у зборници школе.
в) ИЗВЕШТАЈИ
1. Кварталне - полугодишње извештаје подносе Наставничком већу разредне старешине,
руководиоци стручног актива и разредних већа на крају класификационог периода, полугодишта
и школске године о реализацији наставног плана, успеху ученика, о проблемима у раду и
предлажу мере за превазилажење тешкоћа у наредном периоду. Извештаји треба да садрже оцену
квалитета реализације програма рада.
2. Извештаји о раду школе садрже приказ и оцену рада Наставничког већа, проблеме и предлоге
за њихово решавање у свим областима рада школе и по свим активностима предвиђеним
Годишњим програмом рада школе. Подноси се годишње и полугодишње Школском одбору.
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ПРИЛОГ
-ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА
Први разред
Српски језик – Буквар, Д.Милић, Т.Митић, Нови Логос; Наставни листови, Д.Милић, Т.Митић,
Нови Логос; Читанка, Шошо, М.Костић, Нови Логос
Математика – Математика уџбеник, И.Иванчевић, С.Тахировић, Нови Логос
Свет око нас – Свет око нас уџбеник и радна свеска, Љ.Станковић, Г.Лукић, Г. Субаков Симић,
Нови Логос
Музичка култура – Музичка култура, Д. Бокан, М.Ињац, Нови Логос,
Ликовна култура – М.Мићић, Г.Мићић, Нови Логос
Енглески језик – Smart junior 1.уџбеник и радна свеска, Дата Статус
Други разред
Српски језик, Уз речи растемо- Читанка за српски језик, Наташа Станковић Шошо, Маја Костић,
Нови Логос; Дар речи- Граматика за српски језик, Јелена Срдић, Нови логос; Латиница – уџбеник,
Душка Милић, Татјана Митић, Нови логос
Математика - Математика 2, уџбеник, ћирилица, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахирови, Нови
Логос
Свет око нас, комплет (уџбеник и радна свеска за други разред основне школе, ћирилица) Љиља
Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић, Нови Логос
Музичка култура, уџбеник, ћирилица, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац, Нови Логос
Ликовна култура, ћирилица, М Мићић, Г. Мићић, Нови Логос
Енглески језик, „Happy House 2”- уџбеник и радна свеска за други разред основне школе, Stella
Maidment I Lorena Roberts, OXFORD u saradnji сa English Book-om
Трећи разред
Српски језик

У свету речи, читанка

Шошо, М Костић

Нови Логос

Јелена Срдић
Шошо,Срдић, Костић
С Тахировић, И Иванчевић
С Тахировић, И Иванчевић

Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос

Природа и друштво 3

М Мунитлак, А Шикил
Ерски

Нови Логос

Природа и друштво 3 радна
свеска
Чаробни свет музике

М Мунитлак, А Шикил
Ерски
Албина Холод
Г Илић

Happy Street 1 (New edition)
Уџбеник и радна свеска

Stella Maidment
Roberts

Граматика 3. Дар речи
Радна свеска 3
Математика Математика 3
Математика 3, радна свеска за
трећи разред
Природа и
друштво

Музичка
култура
Енглески
језик

Четврти разред
Читанка Бескрајне речи
Дар речи граматика 4
Радна свеска
Математика 4.
Математика 4 радна свеска
Природа и друштво 4, уџбеник
и радна свеска
Чаробни свет музике
Family and Friedds 2 уџбеник и
радна свеска

Loreana

Мр Наташа Станковић Шошо мр С. Чабрић
Ј. Срдић, З. Петковић Живановић
Н.Станковић Шошо, С.Чабрић, Ј. Срдић, З.
Петковић Живановић
Сенка Тахировић
Сенка Тахировић, М. Степановић
А Кандић, Г С Симић,Ж Васић,Д
Живковић,И Матејић
Гордана Илић
Naimi Simmons

Нови Логос
КЛЕТ
English book

Нови Логос

Клет
Нови
Логос
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Пети разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик

Историја
Географија

ВРСТА УЏБЕНИКА
Читанка „Расковник”
Граматика
Радна свеска
Математика уџбеник и збирка
задатака
Историја уџбеник
Географија уџбеник

Биологија

Биологија уџбеник

Техника и
технологија
Информатика и
рачунарство
Музичка култура
Ликовна култура
Енглески језик

Француски језик

Техника и технологија,
уџбенички комплет
Информатика и рачунарство,
уџбеник
Музичка култура, уџбеник
Ликовна култура, уџбеник
To the Top Plus 1, уџбеник и
радна свеска
Магнет 1, уџбеник и радна
свеска
Et toi 1

Италијански језик

Amici D Italia 1

Математика

Немачки језик

АУТОРИ
Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
Весна Ломпар
Весна Ломпар, З. Несторовић
Владимир Стојановић

ИЗДАВАЧ
Клет

В.Лучић
Јелена Ћалић, М Тадић,
Милован Миливојевић
Гордана Субаков Симић,
Марина Дрндарски
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић
Светлана Мандић

Бигз
Завод за
уџбенике
Нови Логос

Клет

Маја Обрадовић
Сања Филиповић
HQ Mitchell

Бигз
Клет
Data status

Ђ. Мота, В. Николовски

Клет

Mari Zoze Lopez Zan Ijeri le
Bunjek
E.Erkolino, T.Ana Polegrino,
M.Bolonjeze, I. Viapiani

Клет

Математископ

Клет

Шести разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик

Математика

Историја
Географија
Биологија
Физика
Техничко и инфор
образовање
Информатика и
рачунарство
Музичка култура
Ликовна култура
Немачки језик
Енглески језик
Италијански језик

ВРСТА УЏБЕНИКА
Извор, Читанка за шести разред
основне школе
Граматика 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Радна свеска 6, уз Читанку и
Граматику за шести разред
основне школе
Математика 6, уџбеник за
шести разред основне школе
Математика 6, збирка задатака
за шести разред основне школе
Историја 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Географија 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Биологија 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Уџбеник за 6. разред
Зборка задатака за 6. разред
Техника и технологија, уџбеник
за шести разред

АУТОРИ
Зона Мркаљ, Зорица
Несторовић
Весна Ломпар

ИЗДАВАЧ
Клет

Зона Мркаљ, Зорица
Несторовић, Весна Ломпар

Клет

Иван Анић, Радоје Кошанин

БИГЗ

Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић
Урош Миливојевић, Весна
Лучић, Борис Стојковски
Рада Ситарица, Милутин
Тадић
др Гордана Субаков Симић,
Марина Дрндарски
Марија Крнета, К. Стевановић
Марија Крнета, К. Стевановић
Алекса Вучићевић, Ненад
Стаменовић

БИГЗ

Информатика и рачунарство 6,
уџбеник за шести разред
Музичка култура 6, уџбеник за
шести разред основне школе
Ликовна култура 6, уџбеник за
шести разред основне школе
Немачки језик 6, уџбеник
„Magnet neu 2” за шести разред
Радна свеска за 6. разред
``TO THE TOP 2``, уџбеник и
радна свеска за шести разеред
Amici d` Italia

Светлана Мандић

Клет

Маја Обрадовић

БИГЗ

др Сања Филиповић

Клет

Ђорђо Мота, Весна
Николовски
Ђорђо Мота, В. Николовски
H.Q.Mitchell

Клет

E.Ercolino, T. Anna Pellegrino

Data Status

Клет

БИГЗ
ЗУНС
Нови Логос
Бигз
Бигз
Клет

Клет
Data Status
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Седми разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик

ВРСТА УЏБЕНИКА
Ризница речи
Граматика
Радна свеска

Математика

АУТОРИ
Шошо

ИЗДАВАЧ
Клет

Весна Ломпар
Весна Ломпар
Наташа Станковић Шошо

Математика

В Стојановић

Математископ

Збирка
задатака
Историја 7.
Географија за 7 р ош
Вежбанка-Ваневропски
континенти

В Стојановић
Душан Батаковић
Милутин Тадић
Ивана Коцић Мирјанић

ЗУНС
ЗУНС

Биологија за 7

Т. Лазаревић, М.Топић,
Т.Миљановић
Мићо Митровић

Герундијум

Збирка
задатака
и
експерименталних вежби

Мићо Митровић

Сазнање

Техничко и информатичко Образовање и радна
свеска, комплет материјала

Ненад Стаменовић
Алекса Вучићевић

Клет

Хемија уџбеник и лабораторијске вежбе - збирка
Музичка култура 7. + 4 ЦД-а
Ликовна култура 7

Ј Адамов , Макивић С Олић
М Петров Д Грујић
Сања Филиповић

Герундијум
БИГЗ
Клет

Енглески језик

To the Top 3, уџбеник и
радна свеска

HQ Mitchell

Дата статус

Немачки језик

Магнет 3+ радна свеска

Франциски језик
Италијански језик

Et toi, уџбеник и радна свеска
Amici 3, Уџбеник + цд и радна свеска

Историја
Географија

Биологија
Физика

Физика, уџбеник

Техничко
иинформатичко
образовање
Хемија
Музичка култура
Ликовна култура

Сазнање

Клет
Mari Žoze Lopez Žan Tjeri le Bunjek
Александра Блатешић Ј
Стојковић К Завишин

Клет
ЗУНС

Осми разред
ПРЕДМЕТ
Српски јзезик

ВРСТА УЏБЕНИКА
Речи мудрости, Читанка 8
Српски језик 8, Граматика
Радна свеска

Математика

Математика 8, уџбеник и збирка
задатака
Мозаик прошлости

Историја
Географија
Биологија
Физика

Техничко
информатичк
о
образовање
Хемија

и

Географија за 8. Рош
Вежбанка Моја Србија
Биологија за 8. Р ош 65002-505/2013-06,2014-01-10
Уџбеник за 8. Разред
Збирка
задатака
и
експерименталних вежби
Техничко и информатичко
Образовање 8, радна свеска и
комплет материјала

Музичка култура

Хемија за 8. Р, уџбеник и
лабораторијске вежбе са задацима
Музичка култура 8. + 5 ЦД

Ликовна култура

Уџбеник

Енглески језик

To the Top 4
Уџбеник и радна свеска
Et toi
Уџбеник за 8. Р и радна свеска
Amici 4
Уџбеник + цд и радна свеска
Магнет 4

Франциски језик
Италијански језик
Немачки језик

за

АУТОРИ
ЗорицаНесторовић, Златко Грушановић
Наташа С Шошо
Весна Ломпар
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић, Златко
Грушановић
В Стојановић

ИЗДАВАЧ
Клет

Зоран Павловић
Јово Боснић
С Стаменковић Д Гатарић
Ивана Коцић Мирјанић
Верица Матановић,
Милица Станковић
Мићо Митровић
Мићо Митровић

БИГЗ

Математископ

ЗУНС
Герундијум
Сазнање
Сазнање

Ненад Стаменовић
Алекса Вучићевић
Ђ Пађан

Клет

Ј Адамов Р Ђурђрвић С Каламковић

Герундијум

М Петров Д Грујић

БИГЗ

ликовну културу 8.р Сања Филиповић

Клет

HQ Mitchell

Дата статус

Mari Žoze Lopez Žan Tjeri le Bunjek

Клет

Јасмина Стојковић
Катарина Завишин

ЗУНС
Клет
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-РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ
5. РАЗРЕД (51,52,53,54)
предмет
1.

септембар
2. 3. 4.

Српски језик

5.
К

Математика

октобар
6. 7. 8.
П

9.

К

Енглески
језик
Немачки
језик
Италијански
језик
Географија

10.

новембар
11. 12. 13.
К

14.
П

П

децембар
15. 16. 17.

18.

19.

јануар
20. 21.
К

К

22.

П

Т

П

К

К

К

К
Т

Историја

Т

Биологија

Т

Т

Информатика

Т

Т

Т

6. РАЗРЕД (61,62,63,64)
предмет
1.
Српски језик
Математика
Енглески
језик
Немачки
језик
Италијански
језик
Географија

септембар
2. 3. 4.

5.
К

октобар
6. 7. 8.
П

9.

К

П

14.
П

децембар
15. 16. 17.

18.

19.

К

јануар
20. 21.
К
П

П

К

П

К

П
Т
Т

Биологија

Информатика

новембар
11. 12. 13.
К

Т

Историја

Физика

10.

Т

Т
К

Т
К

Т

Т
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7. РАЗРЕД (71,72,73)
предмет
1.

септембар
2. 3. 4.

Српски језик

5.
К

Математика

К

Енглески
језик
Немачки
језик
Италијански
језик
Географија

октобар
6. 7. 8.
П

9.

10.

новембар
11. 12. 13.
К

14.
П

П

децембар
15. 16. 17.

18.

19.

јануар
20. 21.
К

К

22.

П

Т

П

К

П

К

П
Т

Историја

Т

Биологија

Т

Т

Физика

Т

К

К

Хемија

К

К

Информатика

Т

Т

8. РАЗРЕД (81,82,83,84)
предмет
1.

септембар
2. 3. 4.

Српски језик
Математика

5.
К

К

Хемија
Информатика

10.

новембар
11. 12. 13.
К

14.
П

децембар
15. 16. 17.

К

18.

19.

јануар
20. 21.
К

К

Т

П
П

К

П

К

П

К

П
Т

Т

Т

Биологија
Физика

9.
П

Енглески
језик
Немачки
језик
Италијански
језик
Француски
језик
Географија
Историја

октобар
6. 7. 8.
П

Т

Т

К

К
К

К
Т

Т
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22.

-ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА
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