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1.УВОД

Годишњим планом рада обухваћени су: основни задаци на којима ће радити ученици и
радници школе током школске 2018/2019. године.

На основу броја ученика, кадровске и материјалне основе програмирана је организација рада
школе, у васпитно образовном раду, раду којим се доприноси остваривању плана и програма,
циљева основног васпитања и образовања, рада школе у природи, сарадње са родитељима, културне
и јавне делатности школе, рада Наставничког већа, директора, стручних сарадника и актива,
одељенских већа, стручно педагошког образовања наставника и стручних сарадника, унапређивања
васпитно образовног рада професионалне оријентације, ученичких организација и одељенских
заједница, Школског одбора и програма рада по предметима.

Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину утврђује се: време, место, начин и
носиоци остваривања свих облика образовно - васпитног рада у току школске године и друга
питања у вези са организацијом рада и живота у Основној школи ''Карађорђе' у Великој Плани.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Полазне основе овог Плана рада засноване су на:
 Закону о Основном образовању и васпитању (Сл.Гл.Р.С. бр.: 88/17.)
 Наставном плану и програму основног образовања и васпитања
 Правилнику о изменама Наставног плана и програма за Основну школу
 П Р А В И Л Н И К О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ
ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ „Службени гласник РС”, број 76/2010.
 Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног
образовања, Просветни гласник РС, бр.5, 5 јул 2010.
 Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за
предмете српски језик, математика и природа и друштво, Просветни гласник РС, бр.5, 7 јун 2011.
 Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза
наставника, стручних сарадника и васпитача у Основној школи
 Правилнику о школском календару Основне школе за школску 2018/2019. годину.
 Извештају о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину
 Развојном плану школе
 Школском програму
Основна делатност школе је образовање и васпитање школских обвезника за подручје које припада
школи у циљу стицања општег образовања и васпитања и припреме за стицање даљег општег и
стручног образовања и васпитања.
Образовно - васпитни рад у школи, засноваће се на достигнућима науке и технике, на програмским
цивилизацијским и културним тековинама и на начелима савремне педагошке теорије и праксе.
Наставни, и други школски рад, оствариће се као плански и организован процес, чиме ће се
нарочито постизати следеће:
 оспособљавање за живот и рад и даље образовање и самообразовање
 овладавање основним елементима савременог општег образовања
 развијање интелектуалних способности, критичког односа, самосталности и
заинтересованости за новим знањима и радозналост
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 припрема за рад и развијање стваралаштва
 развијање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу,
вероисповест, националност и лично уверење
 развијање физичких способности
 развијање и неговање потреба за културом као и чување културних наслеђа других и
наших народа и народности.
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

У време када у Србији није било ни једне школе ни у сто села, како је тврдио наш велики
просветитељ Вук Караџић, у Великој Плани се отвара школа (1836). Дошао је учитељ из «прека»,
Лазар Николић, који је родом из јужнобанатског села Делиблата. После његове смрти (1840)
наредни учитељи су се кратко задржавалаи. Велика Плана добија нову школску зграду у спомен
стогодишњице почетка Првог српског устанка, када је у Србији, на самом почетку владе Краља
Петра, подигнуто сто школа. Готово све новосазидане школе биле су у швајцарском стилу. Међу
њима била је и великоплањанска, данас школска зграда основне школе «Карађорђе». Као
четвороразредна школа радила је све до септембра 1964. године, када је основана осмогодишња
школа «Милош Митровић». На предлог локалне заједнице, бивших и садашњих ученика и
наставника, школа добија ново име – «Карађорђе». Ово име обједињује историјску баштину ових
простора и једновековно постојање школске зграде чији су садашњи темељи спомен Првог
српског устанка и његовог вође.

Школа, дакле, има дугу традицију. Она је прва школа у Великој Плани. Основна Школа
«Карађорђе « је веома разуђена. Девет мањих и већих школа укључујући и матичну школу налазе
се у њеном саставу (Велико Орашје, Крушево, Бресје, Старо село I и Старо Село - Горњи крај,
Крушево, Радовање, Купусина).

Школа се налази у приградском делу Велике Плане. Повезана је мрежом улица тако да је
доступна ученицима који живе у кућама које су удаљене од школе.

Аутобуска линија повезује подручна одељења, што омогућује ученицима да користе аутобуски
превоз до школе. Настава се одвија у матичној школи (у две смене) и издвојеним одељењима која се
налазе у поменутим подручним школама. Матична школа има 11 учионоца. Подручне школе имају
укупно 27 учионица. Само три учионице у матичној школи су делимично опремљене за извођење
кабинетске наставе - биологија, физика, и хемија. Напомињемо да се у овим учионицама не изводи
калсична кабинетска настава пошто је постојећи наствни материјал у веома лошем стању.
Донацијама невладине организације (ACD VOCA) и локалне самоуправе опремљен је
информатички кабинет. Остале просторије чине фискултурна сала, кухиња са трпезаријом,
канцеларије за наставнике, педагога и психолога, директора, помоћника директора, секретара школе
и рачуноводство.
Школа, такође, поседује и подрум у коме су смештене котларница и магацински простор.

Последњих година један од приоритета наше школе представља реновирање постојећих подручих
школских зграда. Неке од подручних школа у својим просторијама организују и предшколску
наставу тако да су отворене могућности да у тим школама преузмемо програм предшколских
установа уколико за то будемо припремили неопходне услове.
У матичној школи и већини подручних школа постоје санитарни чвор и етажно грејање. У оквиру
школског дворишта налазе се реновирани спортски терени за: рукомет, мали фудбал, одбојку и
кошарку. У својини школе налзе се и школски станови. Осмогодишње школе у Великој Плани,
Старом Селу и Великом Орашју имају и фискултурну салу.
Школа ради у делимично отежаним материјално - техничким условима уколико узмемо у обзир

застарелост већине школског инвентара (клупе, табле....), застарелост, дотрајалост или недостатак
кабинетског материјала. Ипак овај делимично дотрајао школски простор оплемењен је мноштвом
паноа, слика и зеленила. Наши ученици без обзира на поменуте услове успевају да остваре запжене
резултате на такмиченјима на републичком нивоу. Основна школа „Карађорђе“ тренутно броји 546
ученика од првог до осмог разреда. У Матичној школи наставу похађа ученика 227, а у издвојеним
одељењима 319 ученика.
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2.1 МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДАШКОЛЕ

Назив школе

учионице библиотека спортски терени спортске сале школска кухиња

бр повр.
[м2] бр повр.

[м2] бр повр.
[м2] бр повр.

[м2] бр повр.
[м2]

Матична
школа 11 535 1 15 1 210 1 171 1 68

Старо Село 7 332 1 18 1 800 1 600 2 180

Велико
Орашје 8 400 - - 1 44 1 401 1 85

Бресје 2 108 - - 1 500 - - 1 26

Радовање 2 95 - - 1 700 - - 1 17

Караула 2 60 - - - - - - 1 20

Купусина 2 123 - - - - - - 1 12

Старо Село
II 2 111 - - - - - - 1 13

Крушево 2 20 - - - - - - 1 54

Специјализоване учионице постоје само у Матичној школи .
Рад у школској 2018/2019. год. организоваће се у 9 физички одвојених школских зграда.
У школским зградама у Великом Орашју од I до VIII разреда, Радовању, Купусини, Караули, Крушеву и
Старом Селу II ( од I до IV раз.) радиће се у једној смени ( пре подне ). У Бресју од I до IV у две смени.
У матичној школи и Старом Селу у две смене (пре подне предметна настава, а по подне разредна
настава).
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ПРЕГЛЕД НАСТАВНИХ И ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА

Ред.бр. Назив средства Број(комада)
1. Компјутери 94
2. Пројектор 2
3. Графоскоп 2
4. Штампач 5
5. Телевизор 1
6. DVD плејер 2
7. Касетофон 6
8. Телефон 5
9. Фото апарат 2
10. Видео камера 1
11. Глобус 1
12. карте (географске и историјске) 14
13. Шестар 2
14. Лењир 3
15. Факс 1
16. Копир апарат 1

У табели су наведена сва наставна средства. Опремљеност наставним и техничким средствима није
на завидном нивоу па је Школским развојним планом предвиђена набавка неопходних средстава и
учила за наредни период. Већи део наставних средстава набављен је из средства пројеката који су
реализовани током школске 2011/2012.године.

У набавци наставних средстава учествују родитељи ученика– где наилазимо на добро разумевање,
Општина Велика Плана, месна заједница, приватна предузећа (а и сами наставници).
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2.2. Кадровски услови рада

Табела 1. Наставници и стручни сарадници
Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме
IV V VI VII-1 VII-2

1. Наставници 59 1 7 50 1
2. Педагог 1 1
3. Психолог 1 1

УКУПНО 61 1 7 52 1

Табела 2. Ваннаставно особље
Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме
IV V VI VII-1 VII-2

1. Директор 1 1
2. Помоћник директора 1 1
3. Секретар 1 1
4. Шеф рачуноводства 1 1
5. Благајник 1 1

УКУПНО 5 2 3

Табела 3. Помоћно особље
Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме
I II III IV

1. Помоћни радник 10 7 0 0 3
2. Кувар 4 0 0 1 3
3. Сервирка 1 0 0 1 0
4. Домар 1 0 0 1 0
5. Ложач 2 0 1 1 0

УКУПНО 18 7 1 4 6
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РАЗРЕДНА НАСТАВА

Бр. Презиме и име
наставника

степен
школске
спреме

врста
посла
у школи

лиценца
укупни
радни
стаж

1. Ристовић Радивоје V учитељ да 36
2. .Ранковић Славица VII учитељ да 23
3. Кркобабић Славенка VII учитељ да 26
4. Милетић Верица VII учитељ да 22
5. Шулкић Славица VI учитељ да 22
6. .Здравковић Весна VII учитељ да 25
7. Момчиловић Млађена VII учитељ да 21
8. Ивановић Слађана VII учитељ да 20
9. Михајловић Драгана VII учитељ да 31
10. Вукојевић Љиљана VII учитељ да 30
11. Сребрић Славица VI учитељ да 22
12. Сребрић Милица VII учитељ да 29

13. РакобрадовићМилошевић Весна VII учитељ да 6

РАД У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА

Бр. Презиме и име
наставника

степен
школске
спреме

врста
посла
у школи

лиценца
укупни
радни
стаж

1. Михаиловић Наташа VII учитељ да 14
2. Првуловић Љиљана VII учитељ да 28

3. Грујић Силвана VII учитељ да 16

4. Првановић Марица VII учитељ да 9
5. Маринковић Аца VII учитељ да 7

6. Јовановић Елизабета VII учитељ да 16
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Бр. Презиме и име
наставника

степен
школске
спреме

Предмет који предаје лиценца
укупни
радни
стаж

1. Милосављевић Горана VII српски језик да 19
2. Стојановић Ивана VII српски језик да 6
3. Стојадиновић Мирјана VII српски језик да 15
4. Јовковић Марија VII српски језик да 10
5. Гроздановић Снежана VII-2 ликовна култура да 26
6. Радовановић Гордана VII енглески језик да 14
7. Jaquet Vesna VII енглески језик да 13
8. Алексић Александра VII енглески језик да 17
9. Марковић Наташа VII енглески језик да 12
10. Миљевић Јелена VII музичка култура да 15
11. Жабарац Новица VII историја да 13
12. Марјановић Дакић Нада VII историја да 21
13. Митић Јасмина VII географија да 20
14. Мирчић Светлана VII географија да 22
15. Ристовић Нада VII физика и хемија да 27
16. Динчић Биљана VII хемија да 15
17. Шкорић Снежана VII хемија да 16
18. Живковић Ана VII физика да 24
19. Антић Драгољуб VII физика да 30
20. Станковић Јован VII математика да 6
21. Милосављевић Миодраг VI математика да 34
22. Миловановић Јелена VII математика да 8
23. Павловић Маја VII математика не 5
24. Красић Божица VI биологија да 27
25. Панчић-Савић Зорица VI биологија да 23

26. Миленовић Ненад VII техника и технологија, ТИО и
информатика и рачунарство да 16

27. Лукић Јовица VII Техника и технологија, ТИО да 34

28. Николић Звездан VII физичко и здравствено васпитање,
физичко васпитање, изабрани спорт да 23

29. Свилановић Милица VII физичко и здравствено васпитање,
физичко васпитање, изабрани спорт да 6

30. Антић Анто VII физичко васпитање да 32
31. Барјактаревић Славица VII француски језик да 21
32. Димитријевић Јелена VII француски језик да 26
33. Алексић Весна VII француски језик да 11
34. Костић Драган VII информатика и рачунарство да 27
35. Марисављевић- VII верска настава не 14
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Станојловић Драгана
36. Павловић Жељко VII верска настава не 2
37. Тирaнанић Марко VII верска настава не 5

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Бр. Презиме и име степен
школске
спреме

врста
посла
у школи

лиценца
укупни
радни
стаж

1. Скачков Александар VII директор да 24
2. Барјактаревић Славица VII помоћник директора да 21
3. Радисављевић Слађана VII секретар да 14
4. Станојевић Драгана VII педагог не 9
5. Милорадовић Станковић

Милица
VII психолог да 7

6. Ранковић Миланка IV шеф рачуноводства не 32
7. Пауновић Весна IV благајник не 29

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Бр. Презиме и име степен
школске
спреме

врста
посла
у школи

укупни
радни
стаж

1. Ковачевић Раденко III домар – ложач 15
2. Радојковић Звездан II ложач 29
3. Алексић Живојин III ложач 24
4. Степановић Гордана IV куварица 36
5. Рашић Слађана III куварица 31
6. Ивковић Љиљана IV куварица 19
7. Смилић Гордана IV куварица 13
8. Радојковић Виолета III Сервирка у школској кухињи 12
9. Првуловић Снежана IV Помоћни радник 32
10. Вујовић Милка 0, I Помоћни радник 25
11. Стојиљковић Јованка 0, I Помоћни радник 29
12. Радоњић Борка 0, I Помоћни радник 29
13. Михаиловић Радица 0, I Помоћни радник 24
14. Шабић Гордана IV Помоћни радник 14
15. Миљковић Милка 0, I Помоћни радник 25
16. Димитријевић Јовица 0, I Помоћни радник 11
17. Јовчић Милица 0, I Помоћни радник 31
18. Петронијевић Кристина IV Помоћни радник 13
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2.3. Услови средине у којој школа ради

Школа делује као потпуна основна (осморазредна  школа, са свим разредима разредне и
предметне наставе. Њена основна делатност је основно образовање које обухвата рад од I до VIII
разреда.

Еколошки услови рада

Еколошки услови у којима школа ради су задовољавајући. Школа се налази у сеоској
средини у чијој близини нема фабрика, индустријских погона нити других загађивача који би
утицали на ваздух и воду и средину у целини.

2.4. Примарни задаци

На основу искуства и резултата постигнутих у претходним годинама, закључака стручних
органа школе, извештаја о раду школе и извештаја просветних саветника утврђују се задаци за рад у
наредној школској години.

1.Планирамо да у овој школској години у наставном процесу још више буде присутно
активно учење, што подразумева разноврсне облике учења, лично учешће ученика у обликовању
свих ситуација учења, тематско повезивање градива из сродних предмета држање бар по једаног
угледног часа (по стручним већима), такође и реализацију и анализу часова одржаних уз
коришћење мултимедијалне опреме.

2. Поред редовне наставе, деци ће бити пружене могућности да се баве разним ваннаставним
активностима које треба да допринесу формирању моралног карактера ученика који се састоји од
моралних знања (знати шта је добро), моралних осећања (желети добро) и моралног понашања
(чинити добро).

3. Наставничко веће, као најважнији стручни орган у школи, посебну пажњу посветиће
стручном усавршавању наставника у циљу унапређивања целокупног рада школе. У циљу
продуктивнијег рада и анализе успеха и дисциплине ученика, од ове школске године одвојено ће
радити одељенска већа млађих и старији разреда.

4. И ове школске године настављамо са започетим активностима самовредновања и
вредновања рада школе, уз подршку и ангажовање свих запослених у школи, ученика, родитеља и
локалне заједнице.
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДАШКОЛЕ

Школа делује као потпуна основна школа са свим разредима разредне и предметне наставе.
Њена основна делатност је основно образовање и васпитање ученика, која обухвата рад од првог до
осмог разреда.

Рад у школи се одвија у 9 физички одвојених зграда које се налазе у различитим насељима. У
матичној школи   Стари одбор   ради 4 одељења разредне наставе и 8 одељења предметне
наставе.У Старом Селу ради 4 одељења разредне наставе и 4 одељења предметне наставе. У
Великом Орашју ради 4 одељења разредне наставе и 4 одељења предметне наставе.
У Бресју ради два комбинована одељења разредне наставе- I и II разред и III и IV разред. У Радовању
ради два одељења комбиноване наставе- I- II и III- IV разред. На Караули раде 2 одељења
комбиноване наставе- I-IV разред и II-III разред. У Купусини ради једно комбиновано одељење III- IV
разред. У Старом Селу- Горњи крај ради једно комбиновано одељење – I и II разред. У Крушеву ради
једно некомбиновано одељење - I разред.

У Матичној школи се налази управа школе, а у подручним одељењима постоје руководиоци
издвојених одељења који су одговорни за нормалан рад школе.

Образовно - васпитни рад је организован по концепту радне недеље на основу Закона о
основној школи. Он се остварује по разредима и одељењима у току школске године и то у два
полугодишта са зимским, пролећним и летњим распустом ученика. Школска година почиње 03. 9.
2018. године. а завршава се 31.8.2019. године.
За ученике од I до IV разреда настава је организована као разредна , а за ученике од V до VIII
разреда као предметна .Час наставе траје 45 минута и само због објективних разлога може бити краћи.

За ученике који имају тешкоћа у раду и ученике који заостају у савладавању плана и програма,
школа организује допунску наставу или рад по ИОП-у. Допунско –васпитно –образовни рад је
обавезан за ученике које на то упути наставник или разредни старешина.
За ученике од IV до VIII разреда који испољавају посебне надарености , склоности и интересовања за
поједине предмете , школа организује додатни васпитно – образовни рад .

За ученике који се упућују на полагање поправних испита ,школа организује припремну
наставу пре почетка августовског испитног рока у трајању најмање 5 радних дана по 2 часа за
наставни предмет.

За ученике који се упућују на полагање разредног испита, због учења страних језика који се у
нашој школи не изучавају или због великог броја изостанака, школа обезбеђује услове за њихово
реализовање.

На основу просторних, материјалних и кадровских могућности школе, организују се слободне
активности ученика у оквиру ученичких организација.

У школи раде 37 одељења и то 21 одељење разредне наставе  13 некомбинованих и 8
комбинованих и 16 одељења предметне наставе V- 4,VI- 4, VII- 4, VIII- 4.
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3.1. Бројно стање

НАСТАВНИ ЈЕЗИК: Српски Школска 2018/2019.година

Школа – издвојено одељење
У
ку
па
н
бр
ој

уч
ен
ик
а

Ученици по разредима

У
ку
пн
о

од
ељ

ењ
а

Број некомбинованих одељења Комбинована
одељења

Д
ва

ра
зр
ед
а

Тр
и
и
ви
ш
е

ра
зр
ед
а

С
ве
га

I
ра
зр
ед

II
ра
зр
ед

II
Iр

аз
ре
д

IV
ра
зр
ед

V
ра
зр
ед

V
Iр

аз
ре
д

V
II
ра
зр
ед

V
II
Iр

аз
ре
д

С
ве
га

I
ра
зр
ед

II
ра
зр
ед

II
Iр
аз
ре
д

IV
ра
зр
ед

V
ра
зр
ед

V
Iр
аз
ре
д

V
II
ра
зр
ед

V
II
Iр
аз
ре
д

Укупно за школу 546 70 56 64 72 63 68 68 85 37 29 4 3 3 3 4 4 4 4 8 0 8
Свега у седишту школе –

Матичне школе 227 9 20 24 20 35 36 31 52 12 12 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0
Укупно у издвојеним
одељењима издвојено

одељење
319 61 36 40 52 28 32 37 33 25 17 3 2 2 2 2 2 2 2 8 0 8

0001 4 Бресје 29 10 6 5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0002 8 Старо Село бр. 1 107 11 9 15 17 12 13 16 14 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0003 8 Велико Орашје 138 23 13 13 15 16 19 21 19 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0004 4 Караула 19 6 4 4 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0005 4 Радовање 12 4 2 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0006 4 Купусина 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0007 4 Старо Село бр. 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0008 4 Крушево 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0009 4
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ро
ју
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ни
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ди
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љ
а

Б
ро
ју
че
ни
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у хр
ан
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ск
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ро
ди
ци

Б
ро
ју
че
ни
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ји

пр
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ај
у

со
ци

ја
лн

у
по
м
оћ

Б
ро
ју
че
ни

ка
ко
ји

на
ст
ав
у

по
ха
ђа
ју
по

И
О
П
-у

м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ

I₁ 5 4 9 / / / / / / 1 / 1 / / / / / / / / / / / /
I₂ 2 8 10 / / / 1 / 1 / 1 1 / / / / / / 1 2 3 / / /
I₃ 7 4 11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
I₄ 9 14 23 / / / / 1 1 1 1 2 / / / 1 1 2 1 2 3 / / /
I₅ 3 3 6 / / / / / / / / / / / / 1 / 1 / / / / / /
I₆ 2 2 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

I₇ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I₈ 3 2 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
I₉ 2 / 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
II₁ 8 12 20 / / / / / / / / / / / / / / / 1 / 1 / / /
II₂ 3 3 6 / / / / 1 1 1 / 1 / / / / / / / / / / / /
II₃ 5 4 9 / / / 1 2 3 / 2 2 / / / / / / 1 1 2 / / /
II₄ 9 4 13 / / / 1 / 1 2 1 3 / / / / / / 1 1 2 / / /
II₅ 1 3 4 / / / / / / / / / / / / 1 / 1 / / / / / /
II₆ 2 / 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

II₇ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
II₈ 1 1 2 / / / 1 / 1 / / / / / / / / / / / / / / /

II₉ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III₁ 13 11 24 / / / / / / 3 2 5 / / / 1 / 1 1 / 1 2 / 2
III₂ 3 2 5 / / / / / / 1 / 1 / 1 1 / / / 1 / 1 / / /
III₃ 7 8 15 / / / 1 1 2 / 3 3 / / / / / / / 1 1 / / /
III₄ 7 6 13 / / / / / / / / / / 1 1 / 1 1 / / / / / /
III₅ 2 2 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
III₆ 1 / 1 / / / / / / 1 / 1 / / / / / / / / / / / /
III₇ 1 1 2 / / / / / / / 1 1 / / / / / / / / / / / /
III₈ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
III₉ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
IV₁ 10 10 20 / / / / / / 2 1 3 / / / / 1 1 1 2 3 / / /
IV₂ 5 3 8 / / / / 1 1 1 1 2 1 1 2 / 1 1 1 1 2 / / /
IV₃ 8 9 17 / / / / 1 1 / 1 1 1 / 1 / / / / 2 2 / / /
IV₄ 9 6 15 / / / / / / 1 3 4 / / / / / / / / / / / /
IV₅ 1 4 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
IV₆ 1 4 5 / / / / / / / 2 2 / / / / 1 1 / 1 1 / 2 2

IV₇ 2 / 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

IV₈ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV ₉ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Б
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по
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-у

м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ м ж Σ
V₁ 14 5 19 / / / / / / 2 1 3 / / / / / / / 1 1 / / /
V₂ 10 6 16 1 / 1 / 1 1 / 4 4 / / / / / / 1 1 2 / 2 2
V₃ 9 3 12 / / / 1 1 2 2 / 2 / / / / / / 1 1 2 / / /
V₄ 8 8 16 / / / / 1 1 1 / 1 / / / / / / 1 1 2 / / /
VI₁ 8 9 17 / / / / / / 1 1 2 / / / / / / / 1 1 / 1 1
VI₂ 9 10 19 / / / / / / 2 3 5 / / / 1 / 1 / 1 1 / / /
VI₃ 6 7 13 / / / 1 / 1 1 1 2 / / / / / / 1 / 1 / / /
VI₄ 7 12 19 / / / / / / 4 2 6 / / / / / / 1 2 3 / / /
VII₁ 6 10 16 / / / / / / 1 1 2 / / / / / / 3 1 4 / / /
VII₂ 3 12 15 / / / / / / / 1 1 / / / / / / / 1 1 / 1 1
VII₃ 4 12 16 / / / / 1 1 1 4 5 / / / / / / 1 4 5 / / /
VII₄ 13 8 21 / / / / / / / 3 3 / / / 1 / 1 / / / / / /
VIII₁ 12 14 26 / / / 1 / 1 2 2 4 2 / 2 / 1 1 5 3 8 1 1 2
VIII₂ 12 14 26 / / / / / / 3 4 7 / / / / / / 1 2 3 1 / 1
VIII₃ 8 6 14 / / / / 1 1 2 1 3 / / / / / / / 1 1 2 1 3
VIII₄ 12 7 19 / / / / / / / 3 3 / / / 1 / 1 1 1 2 / 1 1



17

О
де
љ
ењ

е

П
рв
и
ст
ра
ни

је
зи
к

Д
ру
ги

ст
ра
ни

је
зи
к

В
ер
ск
а
на
ст
ав
а
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о
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И
за
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м
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И
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од
бо
јк
а

И
за
бр
ан
и
сп
ор
т-

ко
ш
ар
ка

И
за
бр
ан
и
сп
ор
т-

ф
уд
ба
л

Е Ф Е Ф

I₁ / 9 / / 9 / / / /
/

/ / / / / / /

I₂ / 10 / / / / / / / / / / / / / / /

I₃ 11 / / / 11 / / / / / / / / / / / /

I₄ 23 / / / 13 10 / / / / / / / / / / /

I₅ 2 4 / / 6 / / / / / / / / / / /
/

I₆ / 4 / / 4 / / / / / / / / / / / /

I₇ - - - - - - - - - - - - - - - - -

I₈ 5 / / / 5 / / / / / / / / / / / /

I₉ 2 / / / 2 / / / / / / / / / / / /

II₁ 20 / / / 20 / / / / / / 20 / / / / /

II₂ 6 / / / / 6 / / / / 6 / / / / / /

II₃ / 9 / / 9 / / / / / / 9 / / / / /

II₄ 13 / / / 6 7 / / / / 13 / / / / /
/

II₅ 4 / / / 4 / / / / / 4 / / / / / /

II₆ 2 / / / 2 / / / / / 2 / / / / / /

II₇ / / / / / / / / / / - / / / / / /

II₈ / 2 / / 1 1 / / / / 2 / / / / / /

II₉ - - - - - - - - - - - - - - - - -

III₁ / 24 / / 24 / / / / / 24 / / / / /
/

III₂ / 5 / / 5 / / / / / / 5 / / / / /

III₃ / 15 / / 15 / / / / / 15 / / / / /
/

III₄ 13 / / / 13 / / / / / / 13 / / / / /

III₅ 4 / / / 4 / / / / / 4 / / / / / /

III₆ 1 / / / 1 / / / / / 1 / / / / / /

III₇ / 2 / / 2 / / / / / 2 / / / / / /

III₈ - - - - - - - - - / - - - - - - -

III ₉ - - - - - - - - - - - - - - - -

IV₁ 20 / / / 20 / / / / / / 20 / / / / /

IV₂ 8 / / / 8 / / / / / 8 / / / /
/

IV₃ 17 / / / 17 / / / / / / 17 / / / / /

IV₄ 15 / / / 8 7 / / / 15 / / / / /
/

IV₅ 5 / / / 5 / / / / / 5 / / / / / /

IV₆ 5 - - - 5 - - - - 5 - - - - - -

IV ₇ 2 - - - 2 - - - - / 2 - - - - - -

IV₈ - - - - - - - - - - - - - - - -

IV ₉ - - - - - - - - - / - - - - - - -
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Е Ф E Ф
V₁ 2 17 17 2 19 / / / / 19 / / / / / / /
V₂ / 16 16 / 14 2 / / / 16 / / / / / / /
V₃ 12 / / 12 12 / / 12 / / / / / / / / /
V₄ 16 / / 16 13 3 / 16 / / / / / / / /
VI₁ 17 / / 17 9 8 / / / / 17 / / / / / /
VI₂ 19 / / 19 19 / / / / / 19 / / / / / /
VI₃ 1 12 12 1 6 7 / / / / 13 / / / / / /
VI₄ 19 / / 19 8 11 / / / / 19 / / / / / /
VII₁ / 16 16 / 10 6 12 / 4 / / / / / 16 / /
VII₂ / 15 15 / 15 / 4 / 11 / / / / / 15 / /
VII₃ / 16 16 / 3 13 3 / 13 / / / / / 16 / /
VII₄ 21 / / 21 14 7 7 10 4 / / / / / 21 / /
VIII₁ 26 / / 26 25 1 10 / 16 / / / / / / / 26
VIII₂ 26 / / 26 19 7 12 / 14 / / / / / / / 26
VIII₃ 14 / / 14 / 14 2 / 12 / / / / / / 14 /
VIII₄ 19 / / 19 10 9 3 7 9 / / / / / 19 / /
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3.2 План образовно-васпитног рада

План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања

Ре
д.
бр
ој

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

не
д.

год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Српски језик
језик1 5 180 5 180 5 180 5 180

2
.

Српски као нематерњи језик2 2 72 2 72 3 108 3 108

3
.

Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72

4
.

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180

5
.

Свет око нас 2 72 2 72 – – – –

6
.

Природа и друштво – – – – 2 72 2 72

7
.

Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108

У К У П Н О:
А

19–21* 684–
756*

20–22* 720–
792*

20–23* 720–
828*

20–23* 720–
828*

Ре
д.
бр
ој

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 1 36 1 36 1 36
2
.

Матерњи језик/говор са елементима
националне културе 4

2 72 2 72 2 72 2 72

У К У П Н О:
Б

1–3* 36–
108*

1–3* 36–
108*

1–3* 36–
108*

1–3* 36–
108*

У К У П Н О:
А + Б

20–22* 720–
792*

21–23* 756–
828*

21–24* 756–
864*

21–24* 756–
864*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности

Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 20–

22*
720–
792*

21–23* 756–
828*

21–24* 756–
864*

21–
24*

756–
864*

2. Пројектна настава5 1 36 1 36 1 36 1 36
3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36
4. Додатна настава 1 36
5. Настава у природи** 7–10 дана

годишње
7–10 дана
годишње

7–10 дана
годишње

7–10 дана
годишње

Ред.
број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. не
д.

год.

1
.

Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 3
6

2
.

Ваннаставне активности6 1–2 36–
72

1–2 36–
72

1–2 36–
72

1–
2

36–72

3
.

Екскурзија 1–3 дана
годишње

1–3 дана
годишње

1–3 дана
годишње

1–3 дана
годишње

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.
4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у

обавези.
5 Пројектна настава je обавезна за све ученике.
6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина
** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником
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План наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања

Ред.бр. Предмет V разред VI разред VII разред VIII разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Српски језик/ Српски језик и
књижевност 5 180 4 144 4 144 4 136

2. Први страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68

10. Хемија - - - - 2 72 2 68

11. Техника и технологија 2 72 2 72 - - - -

12. Техничко и информатичко
образовање - - - - 2 72 2 68

13. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 - - - -

14. Физичко васпитање - - - - 2 72 2 68

13. Физичко и здравствено
васпитање 2 72+

54 2 72+
54 - - - -

УКУПНО 24 918 25 954 26 936 26 884

Изборни програми и активности

Ред.бр. Предмет V разред VI разред VII разред VIII разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Верска настава/ Грађанско
васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34

2. Други страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68

3. Изабрани спорт - - - - 1 36 1 34

4.
Матерњи језик/ говор са
елементима националне

културе1
2 72 2 72 2 72 1 68

1 Ученик припадник националне мањине који слуша наставну на српском језику може да изабере овај предмет,
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Ред.бр. Предмет V разред VI разред VII разред VIII разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

5. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34

6. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34

7. Слободне наставне активности2 1 36 1 36 - - - -

8. Изборни предмет - - - - 1 36 1 34

Остали облици образовно- васпитног рада

9. Час одељенског
старешине 1 36 1 36 1 36 1 34

10. Ваннаставне активности 3 1 36 1 36 1 36 1 34

11. Екскурзија
до два
дана
годишње

до два
дана
годишње

до три дана
годишње

до три
дана
годишње

Табела 6. Годишњи фонд часова изборних предмета (од V до VIII разреда)

Ред.бр. Предмет V разред VI разред VII разред VIII разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Информатика и рачунарство - - - - 1 36 1 34

2. Шах - - - - 1 36 1 34

3. Ромски језик са елементима
националне културе - - - - 1 36 1 34

4. Домаћинство - - - - 1 36 1 34

Табела 7. Годишњи фонд часова секција (у оквиру ваннаставних активности)

Ред.бр. Секција Презиме и име наставника Нед./ год.
фонд часова

1.
Драмско- рецитаторска
секција

Милосављевић Горана,Стојановић Ивана,
Стојадиновић Мирјана, Јовковић Марија 1/36

2. Ликовна секција Гроздановић Снежана 1/36
3. Саобраћајна секција Миленовић Ненад, Лукић Јовица 1/36
4. Спортска секција (одбојка) Николић Звездан 1/36
5. Спортска секција(рукомет ) Свилановић Милица 1/36

6. Спортска секција (мали
фудбал) Антић Анто 1/36

али није у обавези
2 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик
обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди
3 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге
активности у складу са просторним и људским ресурсима школе
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3.3 Подела предмета на наставнике

Ред.бр. Наставни предмет Задужени наставници

1. Разредна настава

1. Славица Ранковић
2. Радивоје Ристовић
3. Славенка Кркобабић
4. Верица Милетић
5. Наташа Михаиловић
6. Љиљана Првуловић
7. Славица Сребрић
8. Љиљана Вукојевић
9. Милица Сребрић
10. Драгана Михаиловић
11. Слађана Ивановић
12. Славица Шулкић
13. Млађена Момчиловић
14. Весна Здравковић
15. Љиљана Вељковић
16. Биљана Јовчић
17. Силвана Грујић
18. Марица Првановић
19. Аца Маринковић
20. Елизабета Јовановић
21. Весна Ракобрадовић Милошевић

2. Српски језик

1. Горана Милосављевић
2. Ивана Стојановић
3. Мирјана Стојадиновић
4. Марија Јовковић

3. Енглески језик

1. Александра Алексић
2. Vesna Jaquet
3. Гордана Радовановић
4. Наташа Марковић

4. Француски језик

1. Славица Барјактаревић
2. Јелена Димитријевић
3. Весна Алексић
4. Марија Миловановић

5. Ликовна култура 1.Снежана Гроздановић
6. Музичка култура 1.Јелена Миљевић

7. Историја
1.Нада Марјановић Дакић
2.Новица Жабарац

8. Географија
1. Јасмина Митић
2. Светлана Мирчић

9. Физика
1.Нада Ристовић
2.Ана Живковић
3.Драгољуб Антић

10. Математика 1. Миодраг Милосављевић
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2. Јован Станковић
3. Јелена Миловановић
4. Маја Павловић

11. Биологија
1.Божица Красић
2.Зорица Панчић Савић

12. Хемија
1. Нада Ристовић
2. Биљана Динчић
3. Снежана Шкорић

13.
Техничко и информатичко
образовање/Техника и

технологија

1. Ненад Миленовић
2. Јовица Лукић

14.
Физичко васпитање/физичко
и здравствено васпитање
Изабрани спорт/ ОФА

1. Звездан Николић
2. Анто Антић
3. Милица Свилановић

15. Верска настава
1. Драгана Марисављевић- Станојловић
2. Жељко Павловић
3.Марко Тирнанић

16. Грађанско васпитање

1.Ненад Миленовић,
2. Весна Алексић,
3. Драгана Марисављевић Станојловић

17. Шах 1. Светлана Мирчић

18. Информатика и рачунарство
1. Ненад Миленовић
2. Драган Костић

19. Домаћинство
1. Божица Красић
2. Зорица Панчић Савић

20. Чувари природе
1. Божица Красић
2. Зорица Панчић Савић

21. Хор и оркестар 1.Јелена Миљевић
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3.4. Подела задужења наставника- структура 40-часовне радне недеље4
Табела 3.1 СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

РЕ
Д
Н
И
БР

.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Обавезни предмет

Изборни
предмет/
Слободне
наставе

активности

НАСТАВУ ИЗВОДИ У:

СВЕГА

1. Стојановић Ивана Српски језик
VI₁,VI₂, VII₁, VII₂ 18 (100%)
Библиотека (10%)

2. Милосављевић Горана Српски језик V₁,V₂, VIII₁, VIII₂
18 (100%)

3. Стојадиновић Мирјана Српски језик V₃, VI₃, VII₃, VIII₃ 18 (100%)
Библиотека (15%)

4. Симовић Марија Српски језик V₄, VI₄, VII₄, VIII₄ 18 (100%)
Библиотека (15%)

5. Jaquet Vesna Енглески језик II₁, IV ₁, V₁, V ₂, VI ₁, VI ₂, VII ₁, VII ₂, VIII₁,VIII₂ 20 (100%)

6. Радовановић Гордана Енглески језик
V₃,VI₃,VII₃, VIII₃, V₄, VI₄,VII₄, VIII₄ 20 (100%)
Библиотека (20%)

7. Марковић Наташа Енглески језик III₄, Крушево (I/9) Радовање (II-III-IV) 8 (40%)
Библиотека (10%)

8. Алексић Александра Енглески језик Бресје II₂,IV₂, Караула (II- III) и IV, I₃, IV₃, I₄, II₄, IV₄, Старо
Село II (I₈)

20 (100%)

9. Барјактаревић Славица Француски језик V₁, V ₂ 20 (100%)
Помоћник директора (80%)

10. Димитријевић Јелена Француски језик I ₁, II₈, III₁, II₃, III₃, V₃, VI ₂, VI₃, VII₃ ,VIII₃
20 (100%)

11. Миловановић Марија Француски језик Караула (I/5), Радовање (I/6), Купусина III/7,VI₁, VII₁, VII₂,
VIII₁, VIII₂

16 (80%)

4 Задужења за сваког наставника налазе се у досијеима запослених у секретаријату школе (решења о задужењима).
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12. Алексић Весна Француски језик Грађанско
васпитање

Француски језик: I₂, III₂, V ₄, VI₄, VII₄, VIII₄ 20 (100%)
Грађанско васпитање: Велико Орашје (V-VI),(VII-VIII)
Библиотека (30%)

13.
Гроздановић Снежана

Ликовна култура V ₁,V ₂,V ₃,V ₄,VI ₁,VI ₂,VI ₃, VI ₄, VII ₁, VII ₂,VII ₃, VII ₄, VIII ₁,
VIII ₂, VIII ₃,VIII₄

20 (100%)

14. Миљевић Јелена Музичка култура Хор и
оркестар

Музичка култура: V₁,V₂,V₃,V₄,VI₁,VI₂,VI₃,VI₄,VII₁, VII₂,VII₄,
VIII₁, VIII₂, VIII₃, VIII₄

20 (100%)

Хор и оркестар: V₁,V₂

15. Марјановић Дакић Нада Историја V₁,V₂,V₄,VI₁,VI₂,VI₄,VII₁,VII₂,VII₄,VIII₁, VIII₂,VIII₄ 21 (100%)

16. Жабарац Новица Историја V₃,VI₃,VII₃,VIII₃
7 (35%)

16. Митић Јасмина Географија V₁,V₂, VI₁,VI₂, VI₃,VII₁,VII₂,VII₃,VIII₁,VIII₂,VIII₃ 20 (100%)

17. Мирчић Светлана Географија Шах Географија: V₃,V₄,VI₄,VII₄,VIII₄ 9 (45%)
Шах: V₃,V₄,Велико Орашје (V-VIII)

18. Ристовић Нада Физика,
Хемија

Физика: VI₁, VI₂, VII₁, VII₂, VIII₁, VIII₂ 20 (100%)
Хемија: VII₁, VII₂, VIII₁, VIII₂

19. Живковић Ана Физика VI₃, VII₃,VIII₃
6 (30%)

20. Антић Драгољуб Физика VI₄, VII₄,VIII₄ 6 (30%)

21. Станковић Јован Математика V₁, V₂, VIII₁.VIII₂ VIII₃ 20 (100%)

22. Милосављевић Миодраг Математика VI₁, VI₂, VII₁, VII₂ 20 (100%)

23. Миловановић Јелена Математика V₄, VI₃, VI₄, VII₄, VIII₄ 20(100%)

24. Павловић Маја Математика V₃, VII₃ 8 (40%)

25.

Красић Божица
Биологија

Чувари
природе,

Домаћинство

Биологија: V₁, V ₂, VI ₁, VI ₂, VII ₁, VII ₂, VIII ₁, VIII ₂ 20 (100 %)
Чувари природе: VI₁, VI₂
Домаћинство: (VII₁- VII₂) , VIII₁, VIII₂
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26. Панчић Савић Зорица Биологија
Чувари
природе,

Домаћинство

Биологија:V₃, V₄, VI₃, VI₄, VII₃, VII₄ , VIII₃, VIII₄ 20 (100%)
Чувари природе: VI₃, VI₄
Домаћинство: VII₃,VIII₃,(VII₄- VIII ₄)

27. Динчић Биљана Хемија VII₄, VIII₃, VIII₄ 6 (30%)

28. Шкорић Снежана Хемија VII₃ 2 (10%)

29. Миленовић Ненад

Техника и
технологија,
Техничко и

информатичко
образовање

Информатика
и

рачунарство,
Грађанско
васпитање

Техника и технологија/Техничко и информатичко образовање:
V₁, V₂, VI₁, VI₂, VII₁, VII₂, VII₃,VIII₁, VIII₂

20 (100%)

Информатика и рачунарство: VI₁

Информатика и
рачунарство Грађанско васпитање: матична школа (V-VI-VII-VIII)

30. Лукић Јовица

Техника и
технологија,
Техничко и

информатичко
образовање

V₃, V₄, VI₃, VI₄, VII₄, VIII₃, VIII₄

14 (70%)

31.
Николић Звездан

Физичко и
здравствено

васпитање, Физичко
васпитање

Изабрани
спорт/ ОФА

Физичко и здравствено васпитање: V₁,V₄, VI₁,VI₄, VII₄,
VIII₁,VIII₄

20 (100%)

Изабрани спорт/ ОФА: V₁,V₄, VI₁,VI₄, VII₄, VIII₄

32.

Антић Анто Физичко васпитање Изабрани
спорт/ ОФА

Физичко васпитање: V₂, VI₂, VI₃, VII₁, VII₂, VIII₂ 20 (100%)

Изабрани спорт/ ОФА: V₂, V₃, VI₂, VI₃, VII₁, VII₂, VIII₁,VIII₂

33.

Свилановић Милица

Физичко и
здравствено

васпитање, Физичко
васпитање

Изабрани
спорт/ ОФА

Физичко и здравствено васпитање: V₃, VII₃, VIII₃ 8 (40%)

Изабрани спорт/ ОФА: VII₃, VIII₃

34.
Костић Драган Информатика и

рачунарство

Информатика
и

рачунарство

V₁,V₂,V₃, V₄, VI₂, VI₃, VI₄,(VII₁- VII₂), (VII₃- VIII₃), (VII₄-
VIII₄), (VIII₁- VIII₂)

11 (55%)
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35.
Марисављевић
Станојловић Драгана

Верска
настава,
Грађанско
васпитање

Верска настава: I₁, II₁, III₁, IV₁, V₁, V₂, VI₁, VI₂, VII₁, VII₂,
VIII₁, VIII₂, Бресје: I₂,( III₂, IV₂)
Караула (II- II),(I- IV),
Радовање (I –II)-(III-IV)
Купусина III/7

20 (100%)

Грађанско васпитање: Старо Село (VI- VII), VIII

36. Павловић Жељко Верска
настава (I₄- II₄), III₄, IV₄,(V₄-,VI₄), (VII₄,- VIII₄), Крушево I/9 7 (35%)

37. Тирнанић Марко Верска
настава I ₃, II ₃, III₃, IV₃, V₃,VI₃- VII₃, (I-II₈) 7 (35%)

Чланови тимова, стручних актива и других стручних органа:

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Стојановић Ивана, Димитријевић Јелена, Јовковић Марија, Свилановић Милица, Алексић Александра, Марјановић Дакић Нада, Милорадовић
Станковић Милица (координатор),Скачков Александар

Подтимови:
- Велика Плана: Стојановић Ивана, Jaquet Vesna, Барјактаревић Славица, Марјановић Дакић Нада, Ранковић Славица
- Старо Село: Димитријевић Јелена, Сребрић Славица, Свилановић Милица, Алексић Александра
- Велико Орашје: Јовковић Марија, Алексић Весна, Марјановић Дакић Нада, Здравковић Весна, Алексић Александра
- Бресје: Првуловић Љиљана, Алексић Александра
- Караула: Јовчић Биљана, Алексић Александра
- Радовање: Грујић Силвана
- Купусина: Маринковић Аца
- Старо Село II: Јовановић Елизабета
- Крушево: Здравковић Кристина

Тим за инклузивно образовање:
Станојевић Драгана (координатор), Милосављевић Горана (заменик), Митић Јасмина, Панчић Савић Зорица, Милетић Верица, Кркобабић
Славенка, Станковић Јован

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, самовредновање и развојно планирање:
Вукојевић Љиљана, Стојадиновић Мирјана, Момчиловић Млађена, Алексић Александра, Миловановић Јелена, Ристовић Нада, Ракобрадовић
Милошевић Весна, Милорадовић Станковић Милица, Станојевић Драгана, Скачков Александар

Школски тим за професионалну оријентацију:
Милосављевић Горана, Марјановић Дакић Нада, Станковић Јован, Панчић Зорица, Станојевић Драгана, Милорадовић Станковић Милица



28

(координатор)

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво:
Стојадиновић Мирјана(координатор), Красић Божица, Павловић Маја, Мирчић Светлана, Првуловић Љиљана, Шулкић Славица,
Милорадовић Станковић Милица, Станојевић Драгана, Скачков Александар (Барјактаревић Славица, заменик)

Педагошки колегијум:
Барјактаревић Славица (координатор), Михаиловић Наташа, Вукојевић Љиљана, Марјановић Дакић Нада, Миљевић Јелена, Милосављевић
Миодраг, Станојевић Драгана, Милорадовић Станковић Милица

Стручни актив за развој школског програма:
Михаиловић Наташа (координатор), Стојановић Ивана, Jaquet Vesna, Миловановић Марија, Милосављевић Миодраг, Красић Божица,
Марјановић Дакић Нада, Митић Јасмина, Ристовић Нада, Миленовић Ненад, Свилановић Милица, Миљевић Јелена, Гроздановић Снежана,
Станојевић Драгана

Тим за професионални развој:
Милорадовић Станковић Милица (координатор), Стојановић Ивана, Jaquet Vesna, Миловановић Марија, Милосављевић Миодраг, Красић
Божица, Марјановић Дакић Нада, Митић Јасмина, Ристовић Нада, Миленовић Ненад, Свилановић Милица, Миљевић Јелена, Гроздановић
Снежана, Михаиловић Нташа, Станојевић Драгана, Скачков Александар (Барјактаревић Славица, заменик)

Тим за обележавање културних активности:
Ивана Стојановић (координатор)
чланови: учитељи, наставници српског језика, страних језика, ликовне и музичке културе, физичког васпитања, ментор Ђачког парламента
(Нада Марјановић Дакић)

Ђачки парламент:
Нада Марјановић Дакић- ментор

Школски сајт:
Ненад Миленовић (координатор)
Барјактаревић Славица, Алексић Весна, Алексић Александра, Jaquet Vesna

Летопис:
Славека Кркобабић (матична школа), Љиљана Вукојевић (Старо Село), Весна Здравковић (Велико Орашје)
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Дисциплинска комисија:
Славица Барјактаревић (председник), Јасмина Митић, Нада Марјановић Дакић
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3.5. Ритам радног дана

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА- Редовна настава
1. СМЕНA 5-8. РАЗРEДА
2. СМЕНА- 1-4. РАЗРЕДА

табела 1. Велика Плана

Прва смена 5- 8. разред Друга смена
.

1- 4. разред

1.час 8.00– 8.45 1. час 13.30 – 14.15
2.час 8.50 – 9.35 2.час 14.35 – 15.20
3.час 9.40– 10.25 3.час 15.25 – 16.10
4.час 10.45 – 11.30 4.час 16.15 – 17.00
5.час 11.35 – 12.20 5.час 17.05 – 17.50
6.час 12.25 – 13.10 6. час /

табела 2. Бресје

Прва смена Друга смена

1.час 8:00– 08:45 1. час 12:30- 13:15
2.час 8:50– 9:35 2.час 14:05- 14:35
3.час 10:05– 10:50 3.час 14:35- 15:20
4.час 10:55– 11:40 4.час 15:25- 16:10
5.час 11:45– 12:30 5.час 16:15- 17:00

табела 3. Старо Село I

Прва смена 5- 8. разред Друга смена 1- 4. разред

1.час 7:45-8:30 1. час 13:00-13:45
2.час 8:35-9:20 2.час 13:50-14:35
3.час 9:40-10:25 3.час 14:50-15:35
4.час 10:30-11:15 4.час 15:45-16:30
5.час 11:20-12:05 5.час 16:35-17:20
6.час 12:10-12:55 6. час /
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табела 4. Велико Орашје

Прва смена 1-8. разред

1.час 08.00- 08.45
2.час 08.50- 09.35
3.час 09.55- 10.40
4.час 10.45- 11.30
5.час 11.35- 12.20
6.час 12.25- 13.10

табела 5. Караула, Крушево, Купусина, Радовање, Старо Село II

Прва смена 1 -4. разред

1.час 08.00- 08.45
2.час 08.50- 09.35
3.час 09.50- 10.35
4.час 10.40- 11.25
5.час 11.30-12.15

Допунска и додатна настава, слободне и спортске активности одвијају се пре и после редовне
наставе
Директор и помоћник директора: Усклађују радно време са потребама школе.
Администрација: од 7 до 15 сати
Педагог и психолог: од 7:30 до 13:30 и од 10:00 до 16:00 сати
Школска кухиња: од 7:30 до 15:30 сати
Помоћно и техничко особље: Ради у две смене у Великој Плани, Бресју и Старом Селу I, а само у
првој смени у Великом Орашју, Крушеву, Радовању, Купусини, Караули и Старом Селу II. Радно
време регулисано је решењем директора школе.
Домари: Усклађују радно време са потребама школе.
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3.6.Календар значајних датума активности школе

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта. Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у
четвртак, 31. јануара 2019. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019.
године. Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда,
односно у петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разреда.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 12. новембра
2018. године. Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а
завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године,
а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године. Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла
2018. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године. За ученике од првог до седмог разреда,
летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се у петак, 30. августа 2019.
године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава
се у петак, 30. августа 2019. године.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у
суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. године, уторак, 18.
јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године.

Свечана подела ђачких књижицa и сведочанстава на крају другог полугодишта, обавиће се у
петак, 28. јуна 2019. године.

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава -
Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Дан примирја у Првом светском рату 11.
новембра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9.
маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без
одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни
дани, изузев кад падају у недељу. Среда, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних
радника.

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварују 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.

Број наставних дана по месецима је: септембар 20 наставна дана, октобар 23 наставни дан,
новембар 20 наставни дан, децембар 21 наставна дана, јануар 17 наставних дана, свега у првом
полугодишту 101 наставни дан. Број наставних дана у другом полугодишту је: фебруар 9, март 21,
април 19, мај 20, јун 10 наставних дана, свега у другом полугодишту 79 наставних дана, а за
ученике осмог разреда у другом полугодишту организоваће се 69 наставних дана.

По календару који је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја има 37
понедељка, 36 уторка, 37 среде, 37 четвртка и 35 петка. С обзиром да највише има понедељка, среда
и четвртка наставних дана, а најмање петка, у договору са другим школама биће усклађени радни
дани, због радника који раде у више школа. По распореду од петка радиће се једног понедељка,
среде или четвртка. Конкретни датуми биће одређени након састанка директора школе на нивоу
општине.

Образовно - васпитни рад у школи се остварује у одељењима од првог до осмог разреда. За
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ученике од првог до четвртог разреда настава је организована као разредна, а за ученике од петог до
осмог разреда као предметна. Час траје 45 минута.

За ученике који имају тешкоће у раду и учењу и који заостају у савладавању плана и програма,
школа организује допунски рад, као и рад по ИОП-у. Допунски образовно - васпитни рад је
обавезан за ученике који не постижу успех и на то их упути предметни наставник или разредни
старешина. За ученике од четвртог до осмог разреда, који испољавају посебне склоности и
интересовања за поједине предмете, школа организује додатни образовно - васпитни рад.

За ученике који сe упућују на полагање поправних испита, школа организује припремни
васпитно - образовни рад, пре почетка августовског испитног рока, у трајању од најмање пет
радних дана, са по два часа дневно за сваки предмет.
Екскурзија за све ученике од I до VI разреда организоваће се у мају/ јуну месецу 2019.године, а за
ученике VII и VIII разреда, екскурзија ће бити изведена крајем септембра- VII разред 18, 19 i 20.
септембра, а VIII разред- 20, 21 и 22. септембра. У циљу надокнаде часова биће орагнизоване радне
суботе. За ученике млађих разреда (I- IV) у априлу месецу биће организована седмодневна
рекреативна настава. Наставнице историје, географије и верске наставе организоваће за ученике
једнодневни излет у циљу обиласка културно- историјских и верских споменика. На основу
просторних, материјалних и кадровских могућности у школи се организују ваннаставне активности
ученика у оквиру ученичких организација, друштава и клубова. Традиционални крос РТС-а
одржаће се априлу/ мају месецу, у организацији Министарсвна просвете, науке и технолошког
развоја.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНЕШКОЛЕ ЗАШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОДИНУ
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3. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ

4.1. Наставничко веће

Август/ Септембар
 Извештај о успеху ученика после полагања поправних и разредних испита
 Анализа и усвајање успеха и владања ученика на крају школске године
 Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за претходну школску

годину
 Разматрање и утврђивање програма рада Наставничког већа
 Упознавање и усвајање Годишњег плана рада школе за текућу школску

годину
 Анализа постигнутог успеха ученика VIII разреда на завршном испиту
 Задужења наставника
 Усвајање распореда часова за школску 2018/ 2019. годину
 Упознавање са Тимовима (чланови, акциони планови) и новим кључним

областима за школску 2018/ 2019. год.
 Усвајање предлога плана и програма екскурзија, наставе у природи, излета
 Одређивање ментора за професоре који су стекли услов за полагање испита за

лиценцу
 Доношење одлуке о глобалном и

оперативном планирању рада Наставника у складу са Правилницима о
наставном плану и програму издатим од стране Министарства просвете науке
и републичког развоја

 Дежурство наставника и поштовање кућног реда
 Доношење одлуке (утврђивање распореда одржавања) Наставничког већа о:

- допунском и додатном раду
- слободним и ваннаставним активностима
- распореду писмених задатака и писмених провера

 Текућа питања и актуелне теме
 Савет родитеља,
 Ђачки парламент,
 кухиња,
 осигурање, ...

Новембар (крај првог класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I класификационог периода

са посебним освртом на ученике I и V разреда
 Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог периода
 Реализација наставног плана и програма
 Извештаји тимова и стручних већа (иницијални тестови у септембру)
 Извештај о раду Ђачког парламента
 Преглед разредних и матичних књига
 Извештај о реализацији екскурзија за ученике VII и VIII разреда
 Индивидуално-образовни планови рада
 Анализа изостанака ученика и сарадње разредних старешина и предметних

наставника са родитељима (дани отворених врата)
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 Текућа питања и актуелне теме

Јануар/ фебруар (крај другог класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I полугодишта, са посебним

освртом на ученике VIII разреда, ученике који су преведени или су понављали
разред, као и ученике обухваћене корективном радом

 Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта
 Реализација наставног плана и програма
 Извештаји тимова и стручних већа (иницијално тестирање ученика осмог

разреда- симулација завршног испита)
 Извештај о раду Ђачког парламента
 Разматрање календара такмичења и организација припрема ученика
 Анализа присуства наставника стручним семинарима и размена искустава
 Стручно усавршавање наставника током зимског распуста
 Текућа питања и актуелне теме

 преглед разредних и матичних књига ,
 подела књижица,
 прослава Светог Саве...

Април (крај трећег класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају III класификационог

периода, са посебним освртом на ученике VIII разреда (припреме за завршни
испит)

 Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог
периода

 Реализација наставног плана и програма
 Извештаји тимова и стручних већа
 Извештај о раду Ђачког парламента
 Анализа професионалних интересовања ученика осмог разреда
 Екскурзије ученика од I до VI разреда и настава у природи
 Набавка уџбеника за наредну школску годину
 Извештаји пројекта Професионална оријентација
 Текућа питања и актуелне теме

 Савет родитеља-прослава матуре,
 Прослава Дана школе,...

Мај- јун (крај четвртог класификационог периода- за ученике VIII разреда)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика VIII разреда на крају II полугодишта
 Организовање поправних и разредних испита за ученике VIII разреда
 Извештај о успеху и дисциплини ученика VIII разреда на крају II полугодишта

након поправних и разредних испита
 Усвајање успеха и дисциплине ученика VIII разреда на крају II полугодишта
 Реализација наставног плана и програма у VIII разреду
 Додељивање посебних диплома (специјалне дипломе и дипломе Вук Караџић),

награђивање и похваљивање ученика VIII разреда, избор ученика генерације
 Припрема ученика VIII разреда за завршни испит и организација испита
 Афирмација школе и афирмација ученика -извештај и анализа о постигнутим

резултатима ученика на смотрама и такмичењима
 Предлог изборних предмета за наредну школску годину
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Јун (крај четвртог класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика од V до VIII разреда на крају II

полугодишта
 Усвајање успеха и дисциплине ученика од V до VIII разреда на крају II

полугодишта
 Реализација наставног плана и програма на крају школске године
 Извештаји тимова и стручних већа на крају другог полугодишта (пробно

тестирање ученика осмог разреда)
 Извештај о раду Ђачког парламента на крају другог полугодишта
 Извештај о извођењу ђачких екскурзија
 Анализа реализованог стручног усавршавања наставника и стручних

сарадника
 Припрема за израду Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за

школску 2018/ 2019. годину
 Нацрт Годишњег плана рада школе за наредну школску годину
 Предлог задужења наставника по предметима за следећу школску годину
 Текућа питања

 договор око одржавања родитељских састанака
 годишњи одмори
 преглед дневника и матичних књига
 подела сведочанства

Август
 Полагање поправних и разредних испита у августовском испитном року
 Анализа извештаја рада Наставничког већа за школску 2018/ 2019. годину
 Упознавање са школским календаром за предстојећу школску годину
 Екскурзије ученика VII и VIII разреда
 Распоред часова
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4.2. Одељенска већа

Кординатори Разредних већа

Разред Кординатори Разредних већа
1. Разред Радивоје Ристовић
2. Разред Славенка Кркобабић
3. Разред Верица Милетић
4. Разред Славица Ранковић
5. Разред Славица Барјактаревић
6. Разред Ненад Миленовић
7. Разред Јасмина Митић
8. Разред Горана Милосављевић

Председник одељенског већа за млађе разреде: Славица Сребрић
Заменик: Аца Маринковић

Председник одељенског већа за старије разреде: Славица Барјактаревић
Заменик: Јасмина Митић

План рада Одељенског већа

Септембар
 Усвајање распореда писмених провера знања за прво полугодиште
 Текућа питања и актуелне теме

Новембар (крај првог класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика и анализа на крају I

класификационог периода са посебним освртом на ученике I и V разреда
 Реализација наставног плана и програма
 Индивидуално-образовни планови рада
 Анализа изостанака ученика и сарадње разредних старешина и предметних

наставника са родитељима (дани отворених врата)
 Изрицање васпитно диспиплинских мера за ученике (Укор Одељенског већа)-

у току школске године
 Текућа питања и актуелне теме

Јануар/ фебруар (крај другог класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика и анализа на крају I полугодишта, са

посебним освртом на ученике VIII разреда, ученике који су преведени или су
понављали разред, као и ученике обухваћене корективном радом

 Реализација наставног плана и програма
 Индивидуално-образовни планови рада
 Родитељски састанци
 Разматрање календара такмичења и организација припрема ученика
 Усвајање распореда писмених провера знања за друго полугодиште
 Одабир и набавка уџбеника за наредну школску годину
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 Текућа питања и актуелне теме

Април (крај трећег класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика и анализа на крају III

класификационог периода, са посебним освртом на ученике VIII разреда
(припреме за завршни испит)

 Реализација наставног плана и програма
 Индивидуално-образовни планови рада
 Реализација часова предметне наставе у одељењима четвртог разреда
 Анализа професионалних интересовања ученика осмог разреда
 Текућа питања и актуелне теме

Мај- јун (крај четвртог класификационог периода- за ученике VIII разреда)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика VIII разреда и анализа на крају II

полугодишта
 Организовање поправних и разредних испита за ученике VIII разреда
 Извештај о успеху и дисциплини ученика VIII разреда на крају II полугодишта

након поправних и разредних испита
 Реализација наставног плана и програма у VIII разреду
 Предлог одељенских старешина VIII разреда одељивање посебних диплома

(специјалне дипломе и дипломе Вук Караџић), награђивање и похваљивање
ученика VIII разреда

 Предлог одељенских старешина VIII разреда за избор ученика генерације
 Припрема ученика VIII разреда за завршни испит и организација испита

Јун (крај четвртог класификационог периода)
 Извештај о успеху и дисциплини ученика од V до VIII разреда и анализа на

крају II полугодишта
 Реализација наставног плана и програма на крају школске године
 Индивидуално-образовни планови рада (предлози за наредну школску годину)
 Текућа питања и актуелне теме

Август
 Извештај о успеху ученика после полагања поправних и разредних испита
 Анализа успеха и владања ученика на крају школске године
 Анализа извештаја рада Одељенског већа већа за школску 2018/ 2019. годину
 Текућа питања и актуелне теме
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4.3. Стручна већа из области предмета

Председници стручних већа

Стручна већа Председници стручних већа
Стручно веће разредне наставе Славица Сребрић

(Аца Маринковић -замена)

Стручно веће наставника српског језика Ивана Стојановић

Стручно веће наставника енглеског
језика

Александра Алексић

Стручно веће наставника француског
језика

Марија Миловановић

Стручно веће наставника математике Јован Станковић
Стручно веће наставника физике и
хемије Нада Ристовић

Стручно веће наставника биологије Божица Красић
Стручно веће наставника географије Јасмина Митић

Стручно веће наставника и историје Нада Марјановић Дакић

Стручно веће наставника ликовне
културе

Снежана Гроздановић

Стручно веће наставника музичке
културе

Јелена Миљевић

Стручно веће наставника техничког
образовања

Јовица Лукић

Стручно веће наставника физичког
васпитања

Милица Свилановић

Стручно веће вероучитеља Драгана Марисављевић Станојловић
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ
НАСТАВУ

СЕПТЕМБАР
1. Усвајање плана рада Стручног већа разредне наставе за школску 2018./ 2019.
2. Израда глобалних и оперативних планова
3. Иницијални тестови
4. Давање предлога за стручно усавршавање
5. Планирање распореда угледних часова
6. Планирање активности у Дечјој недељи

ОКТОБАР - НОВЕМБАР
1. Извештај о реализованим иницијалним тестовима
2. Укључење ученика у допунску и додатну наставу
3. Анализа успешности реализације планираних задатака на крају 1.
класификационог периода
4. Анализа успеха и дисциплине на крају 1. класификационог периода

ДЕЦЕМБАР - ЈАНУАР
1. Ефекти допунске наставе, додатног рада и инклузивног рада
2. Организовање припреме за учешће и прославу Светог Саве
3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта

ФЕБРУАР - МАРТ
1. Припрема и учешће ученика на такмичењима
2. Такмичење рецитатора
3. Такмичење из математике

АПРИЛ - МАЈ
1. Анализа постигнућа ученика на крају 3. класификационог периода
2. Реализација плана и програма
3. Припреме поводом Дана школе
4. Извођење и анализа угледних часова
5. Анализа резултата са такмичења
6. Предлог листе изборних предмета за школску 2019./2020.

ЈУН
1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
2. Анализа реализације плана и програма
3. Извештај о реализацији изведене екскурзије
4. Реализација угледних часова
5. Предлог програма рада за наредну школску годину
6. Извештај о спроведеној анкети за изборне предмете за наредну

школску годину

АВГУСТ
1. Анализа наставног плана и програма по предметима и
и доношење годишњег плана и програма

2. Израда плана рада Стручног већа за школску 2019./ 2020.
3. Утврђење предлога задужења у оквиру 40-часовне радне
недеље

4. Доношење плана набавке наставних средстава
5. Анализа рада стручног већа и избор руководилаца
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

СЕПТЕМБАР
1. Израда планова за ученике који раде по ИОП-у
2. Израда планова за додатни рад и допунску наставу
3. Договор о извођењуугледнихчасова и корелација у настависрпскогјезика
4. Разно
ОКТОБАР
1.Анализа иницијалних тестова на почетку школске године
2. Разно
НОВЕМБАР
1. Одређивање и упућивање наставника на семинар
2. Разно
ДЕЦЕМБАР
1. Учешће секција у припремама за прославу Светог Саве
2. Разно
ЈАНУАР
1.Договор око одржавања школских такмичења из граматике и књижевности
2. Разно
ФЕБРУАР
1. Извештај о одржаном школском такмичењу и одабир ученика за општинско
такмичење
2. Разно
МАРТ
1.Извештаји са одржаних општинских такмичења и припрема за окружна такмичења
2. Разно
АПРИЛ
1.Учешће стручног већа наставника српског језика у припреми школског часописа
2. Извештај о одржаним општинским такмичењима
3. Разно
МАЈ
1.Учешће секција у припремама за Дан школе
2. Анализа одржаног пробног завршног испита за ученике осмог разреда
3. Разно
ЈУН
1.Анализа рада стручног већа
2. Припрема ученика 8. разреда за завршни испит
3. Извештајинаставникакојисубилинасеминарима
4.Разно
АВГУСТ
1.Избор председника стручног већа за наредну школску годину
2.Анализа завршног испита за ученике осмог разреда
3. Израда глобалних планова за наредну школску годину и договор око израде
оперативних планова од 5. до 8. разреда за наредну школску годину
4. Израда планова секција за наредну школску годину
5.Доношење годишњег програма рада стручног већа наставника српског језика за
наредну школску годину
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

Септембар :
1. Израда планова за додатни рад и допунску наставу.
2. Израда планова за ученике који раде по ИОП-у.
3. Разно.

Октобар :
1.Анализа иницијалних тестова на почетку школске године.
2.Одређивање тема и наставних јединица угледних часова.
3.Разно .

Новембар :
1.Посећеност ученика допунској настави и додатном раду.

. 2.Разно .
Децембар :

1.Aнализа постигнутох успеха ученика из математике на крају првог
класификационог периода.

2.Одређивање и упућивање наставника на семинар
3.Разно .

Јануар :
1.Договор око одржавања школских такмичења
2.Разно

Фебруар:
1.Извештај о одржаном школском такмичењу и одабир ученика за општинско

такмичење
2.Извештај наставника који су били на семинарима.
3.Разно

Март :
1.Извештај са општинског и припрема за окружно такмичење
2.Договор око одржавања пробног завршног испита ученика осмих разреда.
3.Разно

Април:
1.Извештај са окружног такмичења
2.Анализа одржаног пробног завршног испита ученика осмих разреда
3.Разно

Мај :
1.Договор око припреме ученика осмог разреда за завршни испит.
2.Разно .

Јун :
1.Анализа рада стручног већа.
2.Припрема ученика осмог разреда за завршни испит
3.Разно

Август:
1. Избор председника стручног већа
2. Доношење годишњег програма рада стручног већа наставника математике
3. Анализа завршног испита за ученике осмог разреда.
4. Израда оперативних и глобалних планова за наредну школску годину.
5. Договор о извођењу угледних часова у настави математике.
6. Разно
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Чланови Већа су Весна Жаке, Наташа Марковић, Гордана Радовановић, Александра
Алексић. Председник Већа је Александра Алексић.

АВГУСТ *Избор руководства актива и усвајање плана и програма рада (подела
радних задатака)
организовање иницијалних тестова
*Информација о семинарима планираним за наредну школску годину
*Планирање додатних активности за наредну школску годину –
Прослава дана језика Дана толеранције...
*план организовања угледних часова, часова размене и часова
корелације и тематски часови
*израда глобалних И оперативних планова и планова ИОП планова
*Актуелна збивања

СЕПТЕМБАР *сарадња са родитељима
*припремне активности за реализацију учешћа наваннаставним
активностима
Дигитална учиница – извештај и кратко представљање програма обуке
*Актуелна збивања

ОКТОБАР Иизвештај и о иницијалном тестирању и одржаним додатним
активностима (Дан језика)
Учешће у прослави Дечије недеље
*Информација о почетку рада допунске и додатне наставе, као и
слободних активности ученика
*Актуелна збивања

НОВЕМБАР *Креативна настава (садржаји, облици и методе). тематска настава
*Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
*избор теме планираних огледних часова
*Учешће на зимским семинарима (договор о учешћу)
*Фреквентност оцењивања
*Актуелна збивања

ДЕЦЕМБАР **Огледни час (дискусија о часу)
*Разматрање и усвајање плана реализације Школских такмичења из
предмета енглески језик- Учешће на Хипо такмичењу
*Разматрање и усвајање плана реализације културно-уметничких
активности у оквиру секција
*Актуелна збивања

ЈАНУАР **Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта И анализа
постигнуа уñеника који су у ИОП програму
*Информација о јануарским семинарима и стручним активима
Извештај о одржаним огледним часовима и часовима корелације
*Актуелна збивања

ФЕБРУАР **извештај о реализованим активностима у оквиру припреме за учешће
на такмичењима
*организовање школског такмичења
*Примена стваралачке методе у настави језика – извештај о
постигнутим резултатима
*Актуелна збивања

МАРТ *Информација о реализацији учешћа на такмичењима из предмета
енглески језик
Посета семинарима
*Актуелна збивања

АПРИЛ **Реализација тема и идеја планираних као усавршавање настаавно-
образовног процеса на часовима енглеског језика
*Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода.
*реализација огледног часа (дискусија о часу)
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*Актуелна збивања
МАЈ *Ново у стручним часописима и другим издањима стручне литературе

(информација)
*Припреме за Дан школе (учешће чланова секције)
*Актуелна збивања

ЈУН *Анализа успеха ученика на крају школске године
*Реализација програма модернизације наставе у текућој школској
години *Реализација програма рада актива наставника у текућој
школској години
*реализација Наставног плана и програма
*Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
*Актуелна збивања
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

Август
1. Осврт на рад стручног већа у протеклој години
2. Договор о унапређењу рада
3. Договор о изради планова рада

Септембар
1. Утврђивање наставног садржаја унутар предмета и корелација са

осталим предметима
2. ИОП планови
3. Опремљеност уџбеницима и прибором
4. Договор о начину оцењивања, бодовању тестова, додатној настави

Октобар
1. Формирање група додатне наставе
2. Корелација са осталим предметима

Новембар
1. Коришћење литературе за додатну наставу
2. Анализа успеха на крају 1.клас.периода, мере ѕа побољшање
3. Договор о писменим задацима

Децембар
1. Анализа додатног рада
2. Анализа рада у одељењима
3. Угледни час (Весна Алексић, Велико Орашје)

Јануар
1. Анализа успеха на крају 1.полугодишта
2. Договор о припремама за такмичење

Фебруар
1. Договор око уџбеника
2. Такмичење ученика у организацији Министарства просвете и науке

Март
1. Учешће ученика на такмичењу
2. Договор о писменим задацима

Април
1. Анализа успеха на крају 3.клас.периода
2. Разматрање остварених резултата на такмичењу

Мај
1. Успех ученика на крају 8.разреда

Јун
1. Анализа остварених резултата предвиђених годишњим планом актива
2. Предлог за обезбеђивање наставних средстава и литературе за будући

рад
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ

АВГУСТ
1..Избор председника стручног већа и подела задужења
2..Израда глобалног плана
3.Израда оперативног плана за ученике 6-8 раз
4.Израда оперативног плана за 5 разред по новом плану и програму
5.Израда плана рада за додатну и изборну наставу
СЕПТЕМБАР
1.Опремљеност ученика уџбеницима и прибором
2.Израда опретивног плана за месец октобар
3.Договор у вези са реализацијом предвиђених вежби
ОКТОБАР
1.Коришћење литературе за додатни рад
2.Израда месечног плана рада
3.Корелација наставе биологије са осталим наукама
НОВЕМБАР
1.Израда месечног плана
2.Анализа успеха ученика на крају I класификационог периода, мере за побољшање
успеха
ДЕЦЕМБАР
1.Реализација вежби у настави
2.Израда месечног плана рада
ЈАНУАР
1.Анализа успеха на крају првог полугодишта
1.Израда месечног плана рада
2.Анализа додатног рада и ваннаставних активности
ФЕБРУАР
1Такмичење ученика у организацији Министарства просвете
2.Израда месечног плана рада
МАРТ
1.Израда месечног плана рада
2.Учешће ученика на такмичењима
3.Договор о коришћењу уџбеника, приручника, радних свески
АПРИЛ
1.Писање месечног плана рада
2.Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода
3.Разматрање остварених резултата на такмичењу
МАЈ
1.Израда месечног плана рада
2.Успех ученика VIII раз.
ЈУН
1.Анализа остварених резултата предвиђених годишњим планом стручног већа
2.Предлог за обезбеђивање наставних средстава и литературе за будући рад
3.Анализа успеха на крају школске године



48

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ

АВГУСТ
1.Договор о панирању рада Стручног већа наставника физике и хемије
2.Осврт на рад стручног већа у протеклој школској години и на постигнуте резултате у
настави
3.Договор о коришћењу уџбеника и приручника
4.Договор о доношењу планова рада за наставне и ван наставне активности
СЕПТЕМБАР
1.Израда годишњег плана и програма рада са образовним стандардима
2.Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
3.Опремњеност ученика уџбеницима и прибором
4.Договор о изради и спровођењу иницијалног теста
ОКТОБАР
1.Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Формирање група за реализацију додатног рада
3.Договор у вези са реализацијом планираних лабораторијских вежби
4.Корелација наставе физике и хемије са сродним наукама
НОВЕМБАР
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Коришћење литературе за додатни рад
3.Анализа успеха ученика на крају I класификационог периода
ДЕЦЕМБАР
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Коришћење наставних средстава у настави физике и хемије
ЈАНУАР
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Договор око избира задатака за школско такмичење
ФЕБРУАР
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Анализа успеха ученика на крају I полугодишта
3.Разматрање понуда уџбеника разних издавачких кућа
МАРТ
1.Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Учешће ученика на такмичењима у организацији Министарства просвете
АПРИЛ
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Анализа успеха ученика на крају III класификционог периода
3.Разматрање остварених резултата на такмичењима
МАЈ
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Организација огледног предавања
3.Размена искустава са семинара
4.Успех ученика 8.разреда
ЈУН
1. Израда оперативног плана рада са образовним стандардима за сваку наставну јединицу
2.Предлог за обезбеђивање наставних средстава
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР
1.ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
2.УСВАЈАЊЕ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
3.ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА ЗАШКОЛСКУ
2018/19.ГОДИНУ
4.ДОГОВОР ОКО ОРГАНИЗОВАЊАДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
5.УТВРЂИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ОКТОБАР-НОВЕМБАР
1.АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 1.КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА
2.РАЗМАТРАЊЕ КОРЕЛАЦИЈЕ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА И КОРЕЛАЦИЈЕ НАСТАВНИХ
САДРЖАЈА
3.УТВРЂИВАЊЕ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА
КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ У САВЛАЂИВАЊУ ГРАДИВА
4.КОРЕЛАЦИЈСКИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ИСТОРИЈЕ У ШЕСТОМ
РАЗРЕДУ:,,Косовски бој“

ДЕЦЕМБАР
1.ПРАЋЕЊЕ РАДА УЧЕНИКА У ОКВИРУ ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
2.ДОГОВОР ОКО ПРОСЛАВЕ САВИНДАНА
3.РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

ЈАНУАР-ФЕБРУАР
1.АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 5-8.РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ
КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА
2.УЧЕШЋЕ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА НА СТРУЧНИМ СЕМИНАРИМА
3.РЕАЛИЗАЦИЈАШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА
4.АНАЛИЗА УСКЛАЂЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА
5.КОРЕЛАЦИЈСКИ ЧАС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

МАРТ
1.КАКО И ЧИМЕ МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ СА СЛАБИЈЕ ОСТВАРЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА
2.ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК РАДА У ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
3.ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋА ТАКМИЧЕЊА

АПРИЛ-МАЈ
1.АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА
2.ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА-ПРОБЛЕМИ КОЈИ СУ СЕ ЈАВИЛИ У ПРОЦЕСУ
ВРЕДНОВАЊА ЗНАЊА
3.ДОГОВОР О ДОСАДАШЊОЈ САРАДЊИ И ТРАЖЕЊЕ НАЧИНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

ЈУН
1.АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА КРАЈУШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
2.АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
3.КОРЕЛАЦИЈСКИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ИСТОРИЈЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ
СРБИЈА У ДОБА ДЕСПОТОВИНЕ

АВГУСТ
1.УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗАШКОЛСКУ 2018-2019.г.
2.ИЗРАДА ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НАРЕДНУ
ШКОЛСКУ ГОДИНУ

3.ТЕКУЋА ПИТАЊА(ИЗБОР РУКОВОДИОЦА)
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ

Септембар:
1.Израда и усвајање плана рада (годишњих и месечних)
2.Разматрање измена у садржајима 5. разреда
3.Иницијални тестови
Октобар:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Опремљеност ученика потребним наставним средствима
Новембар:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Проблеми у реализацији наставе географије од 5-8. разреда
3.Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
Децембар:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Сарадња, корелација са другим предметима
3.Реализација наставног програма географије
Јануар:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Анализа успеха на крају првог полугодишта шк. 2018/2019.
3.Значај тестова у настави географије
Фебруар:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Припрема ученика за такмичење
Март:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Анализа додатне наставе
3.Анализа остварених резултата на општинском такмичењу
Април:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
3.Раматрање остварених резултата на окружном такмичењу
4.Договор око одржавања припремне наставе за ученике осмих разреда
Мај:
1.Израда месечних планова за све разреде
2.Анализа иновација у настави географије
3.Наставне теме или јединице које причињавају потешкоће у реализацији
Јун:
1.Анализа успеха на крају шк. 2018/2019.године
2.Анализа реализације програма у настави географије у шк. 2018/2019.године
3.Предлог за обезбеђивање наставних средстава за наредну шк.годину
4.Извештај рада Стручног већа
Август:
1.Усвајање рада Стручног већа
2.Избор председника за наредну школску годину
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

август
- припрема годишњих наставних планова
- припрема месечних наставних планова
- усаглашавање оцењивања ученика
- анализа образовних стандарда и њихова примена
- годишњи извештај рада Стручног већа

септембар
- анализа образовних стандарда у оквиру наставних тема
- расположива наставна средства за рад
- рад ликовне секције
- естетско уређење школског простора

новембар
- анализа успеха ученика и остварености образовних стандарда на крају првог

класификационог периода
- проблеми у настави
- ликовни конкурси
- стручно усавршавање наставника

јануар
- анализа успеха ученика и остварености образовних стандарда на крају првог

полугодишта
- обележавање школске славе Свети Сава на нивоу школе (изложба)
- општински ликовни конкурс на тему Светосавља
- предлози за почетак наставе у другом полугодишту

фебруар
- избор уџбеника за школску 2018/2019.годину
- ликовни конкурси

април
- анализа успеха ученика и остварености образовних стандарда на крају трећег

класификационог периода
- припреме за обележавање Дана школе
- припрема школског часописа
- ликовни конкурси

јуни
- анализа успеха ученика и остварености образовних стандарда на крају другог

полугодишта
- анализа рада ликовне секције
- проблеми у настави
- професионално ангажовање наставника
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

СЕПТЕМБАР
1. Избор ученика за додатни рад и слободне активности ( хор, соло певачи, деца композитори, група певача,

етно музичка секција)
2. План угледних предавања
3. Упознавање са стандардима

ОКТОБАР
1. Анализа и допуна рада плана за додатну слободну наставну активност Хор и оркестар и Етно музичку

секцију
2. Посета музичким концертима на нивоу општине Велика Плана и Смедеревска Паланка
3. Учествовање деце за конкурс „Деца композитори“
4. Учествовање на општинском такмичењу у оквиру Дечје недеље у ОШ у Крњеву у дисциплини „Музички

тобоган“
НОВЕМБАР

1. Анализа успеха на крају првог квалификационог периода
2. Посета музичким концертима и приредбама на нивоу општина Вел. Плана и Смед. Паланка
3. Угледни час из музичке културе у 5.Разреду – тема МУЗИЧКО НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО

ДЕЦЕМБАР
1. Уједначавање критеријума оцењивања ученика
2. Посета музичким концертима и приредбама (сарадња са музичком омладином)

ЈАНУАР
1. Свечана приредба поводом дана школске славе Св.Саве
2. Учешће на стручном усавршавању наставника
3. Анализа васпитно-образовног програма рада у првом полугодишту и реализација наставног плана и програма

ФЕБРУАР
1. Сарадња са музичком омладином
2. Градско такмичење у певању (категорија соло певача аматера )

МАРТ
1. Посета музичким концертима и приредбама као и јавним часовима у музичкој школи „Божидар Трудић“ у

Смед. Паланци
2. Општинско такмичење у певању
3. Смотра хорова
4. Припрема ученика за општинско такмичење „Група певача“

АПРИЛ
1. Пријава хорова за градско такмичење
2. Посета музичким концертима

МАЈ
1. Градско такмичење хорова
2. Припремање ученика за конкурс „Деца композитори“
3. Обележавање Дана школе – учествовање ученика хора и оркестра, као и соло певача, групе певача у

школској приредби.
ЈУН

1. Републичко такмичење хорова основних школа
2. Извештај о такмичењима и резултатима такмичења из музичке културе у школској 2018/2019.години
3. Анализа резултата које су ученици постигли на такмичењима
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Септембар:
1. утврђивање плана рада за школску 2017/2018. годину
2. договор око набавке реквизита и средстава неопходних за наставу
3. посета семинару у организацији Министарства просвете
4. планирање секција

Октобар:
1. анализа посећеног семинара
2. договор о организовању јесењег кроса
3. текућа питања

Новембар:
1. анализа и реализација плана и програма после првог класификационог периода
2. анализа оцењивања и вођења дневника рада

Децембар:
1. договор о организацији новогодишњег турнира у одбојци и стоном тенису
2. текућа питања

Јануар:
1. договор око наступа на такмичењима у 2018. години
2. анализа успеха на крају првог полугодишта

Фебруар:
1. пружање помоћи у настави физичког васпитања ученицима млађих разреда
2. текућа питања

Март:
1. припреме и договор за пролећни крос
2. текућа питања

Aприл:
1. aнализа досадашњих учешћа на такмичењима
2. анализа постигнутих резултата на крају трећег класификационог периода
3. текућа питања

Maj:
1. договор око прославе дана школе
2. угледни час

Јун:
1. извештај о раду Стручног већа за протекли период
2. предлози Стручног већа за следећу школску годину
3. текућа питања
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Август Избор председника актива и усвајање плана и програма рада
(подела радних задатака)
Информација о семинарима и стручним активностима у августу
Разматрање проблема планирања наставе за наредну школску годину,
са освртом на модернизацију наставе (рад секција, дигитална
учионица)
Израда глобалних и оперативних планова
Израда Оперативног плана рада стручног већа наставника техничког и
информатичког образовања
Актуелна збивања

Септембар Сарадња са родитељима (набавка комплета за ТО)
Припремне активности за реализацију рада секција
Актуелна збивања

Октобар Разматрање и усвајање плана опремања наставе савременим наставним
средствима (дигитална учионица)
Информације о слободним активностима ученика које се односе
на техн. и информатичко образовање
Актуелна збивања

Новембар Анализа успеха на крају првог класифукационог периода
Договор о учешћу на зимским семинарима
Учесталост оцењивања
Актуелна збивања

Децембар Разматрање и усвајање плана реализације школских такмичења из техн.
и информатичког образовања
Актуелна збивања

Јануар Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
Информација о јануарским семинарима и стручним активима
Актуелна збивања

Фебруар Припреме за учешће на такмичењима
Избор уџбеника за наредну школску годину
Актуелна збивања

Март Организација школског такмичења
Актуелна збивања

Април Анализа успеха на крају трећег класифукационог периода
Угледни час
Актуелна збивања

Мај Припрема за дан школе
Анализа угледног часа
Новости у стручним часописима и другим издањима стручне
литературе
Актуелна збивања

Јун Анализа успеха на крају школске године
Реализација програма рада стручног већа наставника у текућој
школској години
Реализација Наставног плана и програма
Актуелна збивања



55

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

У школској 2018/2019 години Стручно веће информатике и рачунарства чини следећа
два наставника:

1. Драган Костић, професор информатике
2. Ненад Миленовић, професор технике и информатике.

Председник Стручног већа информатике и рачунарства у текућој школској години је
Драган Костић, проф.инф.

Састанци ће се одржавати једном месечно по плану рада датом у наредној табели, а по
потреби и више пута месечно.

Динамика
реализације

Активности Начин
реализације

Носиоци
активности

одговорно лице

септембар

 Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа

 Анализа распореда часова
 Анализа стања опреме у
(дигиталним) кабинетима за
информатику

 Набавка наставних средстава
 Договор о реализацији наставе
 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

октобар

 Уједначавање критеријума
оцењивања

 Одлазак на Сајам књига
 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

новембар

 Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода

 Реализација такмичења „Дабар“
 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

децембар

 Стручно усавршавање наставника
 Припрема ученика за наредна
такмичења

 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

јануар

 Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта

 Реализација плана и програма у
првом полугодишту

 Реализација ваннаставних
активности

 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

фебруар
 Реализација такмичења „Тесла
инфо куп“

 Реализација такмичења у

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа
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Динамика
реализације

Активности Начин
реализације

Носиоци
активности

одговорно лице

програмирању
 Разно

март

 Анализа успеха ученика на
одржаним такмичењима на
општинском нивоу

 Припрема ученика за окружна
такмичења

 Одлазак на Сајам образовања
 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

април
 Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода

 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

мај
 Анализа стања опреме у
кабинетима за информатику

 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

јун

 Анализа резултата са одржаних
такмичења

 Анализа успеха ученика из
предмета Информатика и
рачунарство

 Разно

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа

август

 Усвајање плана рада Већа за
наредну школску годину

 Избор председника Стручног већа
 Подела часова
 Израда глобалних и оперативних
планова

Анализа,
разговор,
договор,
дискусија

чланови стручног
већа
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

СЕПТЕМБАР
-састављање глобалних и месечних планова,распоред часова
ОКТОБАР
-анализа одржаних часова у септембру и планирање угледних часова са корелативним предметима
НОВЕМБАР
-планирање могућег заједничког часа са историјом (седми разред-протестанти и расколи у
Хришћанској а затим у католичкој Цркви-протестанти ,калвинисти...), извођење драмског дела на тему
Св. Ђорђа
ДЕЦЕМБАР
-планирање прослава Св.Саве,
Организовање трибине на тему штетне последице које оставља дрога и алкохол
ЈАНУАР
-корелативни час музичко и верска настава на тему Божића за други разред
-планирање заједничког часа са српским језиком на тему личности св.Саве пети разред
- анализа успеха и савладаног програма на крају првог полугодишта
ФЕБРУАР
-припрема ученика за школско такмичење,Организовање тумачења са децом на тему Св.Трифуна,
СВ.Валентин
МАРТ
-школско такмичење,имена пласираних ученика,планирање Васкршње манифестације у школи
АПРИЛ
-општинско такмичење, имена пласираних ученика,прослава Васкрса кроз разне видове
активности(изложбе ученичких радова и панои)
МАЈ
-епархијско такмичење
ЈУН
-анализа годишњег плана рада и активности стручног већа и постигнутог успеха на крају године из
верске наставе
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4.4.Стручни активи

СТРУЧНИ АКТИВ РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ И ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ

Школско развојно планирање представља планирање на стратешком нивоу које је
дугорочно, глобално и далекосежно.

Да би остварила своју функцију, школа нужно мора да следи промене у друштву, понекад
иде и испред њих. Као значајна друштвена институција, школа је свакако изложена различитим
утицајима, споља и изнутра. Промене у окружењу утичу на мењање интересовања ученика,
њихове спремности за одређене начине учења, модела комуникације. Наставници као носиоци
школских активности очекују побољшање свог професионално положаја.

Држава у малој или већој мери, законском путем поставља одређене захтеве и ограничења.
Непосредно окружење процењује које су школе добре, а које нису.

Зато су учесници школског живота постали свесни потребе да се нешто промени и тако је
почео процес развојног планирања.

Школско развојно планирање је континуиран и стваралачки процес који се заснива на
сталном истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и и осмишљавању начина да се
потребе задовоље. У процесу школског развојног планирања школе су иницијатори и актери
сопственеи промена. Доносиће важне одлуке они утичу на многе околности везане за сопствени
рад, чиме остварују већи степен аутономије.

Планирање је вишеслојна системска активност чији је циљ подизање квалитета рада школе.
Развој школе се одвија на релацији између садашњег стања и пројекције жељених идеала.

Стратешки правци овог развоја, циљеви и задаци који су њима одређени, остварују се постепено
један за другим. Реализација развојног плана захтева време, стрпљење и ангажовање већих актера
школског живота.

Са реализацијом школског развојног плана истовремено вршимо и праћење и евалуацију која је
од суштинске важности за процес развоја школе.

У оквиру концепта развојног планирања, проблеми са којима се сусрећемо на путу ка
заједничкој визији схватају се као изазов и шанса за промену и развој. Решавају се путем
пројеката око којих се прикупљају тимови.

СВРХА САМОВРЕДНОВАЊА
- Подстаћи отворену анализу о квалитету образовања на нивоу школе;
-Подстаћи отворену анализу о квалитету руковођења на нивоу школе;
-Уочити које су јаке стране рада у школи и која подручја рада треба унапредити;
-Омогућити школи да на темељу плана настави системско праћење квалитета рада школе;
-Развити реалан и ефикасан план и стратегију за унапрјеђење квалитета рада школе.

Општи циљеви самовредновања рада:
-Унапређивање квалитета школе као организације
-Унапређивање квалитета наставе
-Унапређивање постигнића ученика, развој компетенција
-Унапређење процеса организације и руковођења на нивоу школе

МИСИЈА
Мисија наше школе је
-да подстичемо лични развој ученика и наставника
-да негујемо добре, мултикултуралне односе међу ученицима, наставницима и родитељима
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-да васпитавамо децу у духу традиције и културе нашега краја
-да осавремењеним методама рада уводимо наше ученике у достигнућа модерне културе и
цивилизације
-наше ученике васпитавају и образују стручно оспособљени наставници

ВИЗИЈА
Желимо:
- савремено опремљену школу у коју ће деца радо долазити и која треба да одговори потребама
ученика и наставника
- да наше ученике васпитавају и образују квалитетно обучени наставници
- да наша школа у будућности нуди још квалитетнији програм који одговара потребама 21. века и
прати научно-технолошка достигнућа поштујући притом позитивна искуства традиционалне
наставе

Чланови Стручног актива/тима за ову школску годину су: Вукојевић Љиљана (координатор),
Стојадиновић Мирјана, Момчиловић Млађена, Алексић Александра, Миловановић Јелена, Ристовић
Нада, Ракобрадовић Милошевић Весна, Милорадовић Станковић Милица, Станојевић Драгана,
Скачков Александар, Маринковић Александра (Савет родитеља), Стојадиновић Николина (Ђачки
парламент- VIII/3), Љубисав Донић (Представник локалне заједнице)

За ову школску годину Стручни актив за развојно планирање и тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе и самовредновање урадио је акциони план на основу извештаја о резултатима
самовредновања за претходну школску годину и извештаја о спољашњем вредновању квалитета
рада Основне школе „Карађорђе“ и Школског развојног плана (од школске 2017/2018. године до
школске 2020/2021. године).
Тим ће током школске године периодично вредновати одређене аспекте у оквиру свих кључних

области
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Годишњи план тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и самовредновање
рада школе за школску 2018/2019. годину

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Усаглашавање
Годишњег плана
рада
школе са Школским
програмом

Стручни актив за
развој школског
програма,
Тим за
израду
Годишњег
плана рада
Школе

Јун –август
сваке школске
године

Стручни актив за
развој школског
програма је дао
препоруке за
усаглашавање и
унапређење
израде
Годишњег плана
рада

Извештај стручног
актива за развој
школског програма

2. Израда Школског
програма у складу
са Законом и
условима рада
школе

Стручни актив за
развој школског
програма,
подтимови за
израду Школског
програма

Август-
септембар 2018/
2019. године

Садржај
кључних
школских
докумената
одржава
специфичности
установе и у
складу је са
законом

Школски програм,
извештај Наставничког
већа, Савета родитеља и
Школског одбора

3. Усаглашавање
Школског програма
са препорукама,
изменама и
допунама
Правилника о
наставном плану
образовања и
васпитања

Стручни актив за
развој школског
програма,
подтимови за
израду Школског
програма

Август-
септембар 2018/
2019. године

Школски
програм се
заснива на
прописаним
начелима за
израду овог
документа

Школски програм,
извештај Наставничког
већа, Савета родитеља и
Школског одбора,
записници са састанка
стручних већа и
стручног актива за развој
школског програма

Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и
предметних компетенција.

1. Приликом
глобалног и
оперативног
планирања,
наставници користе
међупредметне и
предметне
компетенције и
стандарде, као и
исходе постигнућа

Тим за
међупредметне
компетенције и
развој
предузетништва

Током целе
школске године

Наставници
користе
међупредметне и
предметне
компетенције и
стандарде за
глобално
планирање
наставе и исходе
постигнућа за

Планови наставника
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оперативно
планирање
наставе

2. Годишње
планирање -
успоставити
унутарпредметну
и међупредметну
интеграцију
и корелацију

Стручна већа из
области
предмета;
Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Август сваке
школске године

Успостављене су
могуће
корелације у
оквиру и ван
наставног
предмета.
Доминантан
је тимски рад
наставника при
годишњем
планирању

Годишњи
планови рада
предметних
наставника

3. Наставници
планирају и
реализују допунску
наставу и додатни
рад у складу са
постигнућем
ученика

Предметни
наставници

Током целе
школске године

Планирање
допунске наставе
и додатног рада
је функционално
и засновано је на
праћењу
постигнућа
ученика

Педагошка
документација
наставника

4. Припреме за
наставни рад
садрже
самовредновање
рада наставника
и/или напомене о
реализацији
планираних
активности

Предметни
наставници

Током целе
школске године

Наставници
процењују свој
рад на крају
сваког месеца у
оперативним
плановима

Оперативни план
наставника

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и прилагођава рад образовно-васпитним
потребама ученика.

Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Утврдити план
одржавања угледних
и огледних часова
укључујући
различите обике рада
и савремене
системе наставе

Стручна већа
за
област
предмета

На почетку сваке
школске
године

Прецизан, на
месечном нивоу
утврђен план
релизације
часова

Индивидуални
месечни планови
наставника, планови
стручних већа

2. Реализација угледних
и огледних
часова на основу
различитих облика
и система наставе

Предметни
наставник

Континуирано
током
школске године

На нивоу
стручног већа
реализовано је
по један час
годишње

Писана припрема
наставника, дневник
рада, извештаји о
обиласку часова
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3. Анализа на нивоу
стручних већа за
област предмета

Стручна већа
за
област
предмета,
директор,
стручни
сарадници

Недељу дана
после сваког
одржаног часа

Реализовани
часови су
допринели
побољшању
наставе и
постигнућа
ученика

Записници стручног
већа и евиденција
директора и стручних
сарадника

4. Посета часова у
оквиру стручних и
сродних већа –
хоризонтална
евалуација
предметних
наставника

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Већи број
посета часова у
уквиру
стручних и
сродних већа

Дневник
рада, евалуације и
извештаји о обиласку
часова, записници
стручних
већа

5. Процена рада
наставника у области
Настава и учење

Ученици На крају првог и
другог
полугодишта

Процена је
допринела
побољшању
рада
наставника,
учења и
постигнућа
ученика

Анкета

6. Процена рада
наставника у области
Настава и учење

Предметни
наставници,Ти
м, стручни
сарадници

На крају првог и
другог
полугодишта

Самопроцена је
допринела
побољшању
наставе, учења
и постигнућа
ученика

Анкета

Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Разматрање
најчешћих
видова оцењивања
предметних
наставника

Предметни
наставници,
Тим. стручни
сарадници

На крају првог и
другог
полугодишта

Предметни
наставници
примењују
све Законом
прописане
видове
оцењивања
ученика

Анкета

2. Састављање
евалуација (процене)
знања ученика за
завршну
етапу часа

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Повратна
информација је
адекватан
показатељ
онога што су
ученици
запамтили на
часу

Евиденција
предметних
наставнка

Сваки ученик има прилику да буде успешан.
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Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Наставник користи
разноврсне поступке
за мотивисање
ученика уважавајући
њихове различитости
и претходна
постигнућа

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Ученици су
више
мотивисани за
рад и остварују
боља
постигнућа

Анализе
непосредног
увида у
наставни
процес, извештаји о
обиласку часова

2. Наставник подстиче
интелектуалну
радозналост и
слободно изношење
мишљења (упућивање
ученика на
коришћење шире
литературе и
самостални
истраживачки рад-
навикавамо ученике
на коришћење
различитих
извора знања)

Предметни
наставници
(пре свега у 1.
и 5. разреду-
пројектна
настава)

Континуирано
током школске
године

Ученици при
учењу
самостално
истражују
користећи
различите
изворе
знања

Анализе
непосредног
увида у
наставни
процес, извештаји о
обиласку часова

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета,
односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Праћење и анализа
постигнућа ученика
осмог разреда на
иницијалним
(пробним)
тестирањима

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати на
пробном
тестирању
показују да су
остварени
основни,(80%)с
редњи(50%) и
напредни
ниво(20%)

Извештаји стручних већа

2. Праћење и анализа
постигнућа ученика
осмог разреда на
завршном испиту

Предметни
наставници,
директор,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати на
завршном
испиту показују
да су остварени
основни(80%),
средњи(50%) и
напредни
ниво(20%), као
и да су
резултати на
нивоу просека

Извештаји стручних
већа, Тима за
самовредновање и
школско развојно
планирање, Извештај
ОУК – резултати на
завршном испиту



64

Републике.
3. Праћење резултата

ученика остварених
при упису у средње
школе

Директор,
стручни
сарадници

Септембар Анализа
резултата на
нивоу
генерације

Извештај ОУК

Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Праћење постигнућа
ученика на
иницијалним
тестирањима и
упоредна анализа са
оценама на крају
претходног разреда

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Септембар Резултати на
иницијалним
тестовима не
одступају у
великој мери од
оцена из
претходног
разреда

Дневници, извештаји
стручних већа након
иницијалних тестова

2. Праћење постинућа
ученика на разним
такмичењима(са
посебним освртом на
републичка
такмичења)

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током сваке
школске године
(друго
полугодиште)

Ученици
учествују и
постижу добре
резлтате на
свим нивоима
такмичењима

Извештаји стручних
већа, стручних
сарадника и директора
школе

3. Тимови за додатну
подршку ученицима
изађују ИОП-е у
складу са
индивидуалним
циљевима
учења/прилагођеним
образовним
стандардима за сваког
ученика

ТИО,
предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током сваке
школске године

Ученици којима
је потребна
додатна
образовна
подршка
остварују
постигнућа у
складу са
индивидуалним
циљевима
учења/прилагођ
еним
образовним
стандардима

ИОП-и и евалуације
ИОП-а

4. Резултати
иницијалних и
годишњих тестова и
провера знања
користе се у
индивидуализацији
подршке у учењу

Предметни
наставници

Континуирано
током сваке
школске године

Ученици
постижу боље
резултате на
свим нивоима

Извештаји стручних већа
након иницијалних
тестова, педагошка
документација
наставника

5. У школи се
организују додатни
рад и допунска
настава у складу са
потребама ученика

Предметни
наставници

Континуирано
током сваке
школске године

Ученици који
похађају часове
додатног рада
и допунске
наставе
остварују

Извештаји стручних већа
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напредак у
раду.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.

Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Школа предузима
разноврсне мере за
пружање подршке
ученицима у
учењу(разговори на
ЧОС-у, радионице,
индивидуана
саветовања...)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине ,
стручна служба

Континуирано
током школске
године

Ученици
показују
напредак у
учењу

Дневници ВОР-а,
досијеи ученика

2. Школа предузима
разноврсне мере за
пружање васпитне
подршке
ученицима(радионице
, појачан васпитни
рад, друштвено-
користан рад...)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине ,
стручна служба

Континуирано
током школске
године

Ученици
показују
напредак у
понашању

Дневници ВОР-а,
досијеи ученика,
индивидуални план
заштите

3. На основу анализе
успеха и владања
предузимају се мере
подршке
ученицима(допунска
настава, сарадња са
родитељима, помоћ
ученика ученику, рад
са стручном
службом...)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине ,
стручна служба

Континуирано
током школске
године

На основу
предузетих мера
подршке,
ученици
остварују боље
постигнуће

Дневници ВОР-а,
досијеи ученика

4. Укључивање и
учешће представника
Савета родитеља у
рад тимова и
стручних актива

Координатори
тимова и
стручних
актива

Континуирано
током школске
године

Родитељи-
представници
Савета родитеља
укључени и
активно
учествују у раду
тимова и
стручних актива
школе

Записници са састанка
тимова и стручних
актива

5. Укључивање
родитеља у
организовање и
реализацију разних

Одељенске
старешине,
предметни
наставници,

Током школске
године

Родитељи
укључени,
учествују у
организацији и

Записници,
фотографије
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акција и дружења
едукативно- забавног
карактера у школи

стручни
сарадници,
помоћник
директора,
директор
школе

присуствују
акцијама и
дружењима у
школи

6. Индивидуални
састанци одељенских
старешина са
родитељима свих
ученика

Одељенске
старешине,

Током школске
године

Одељенски
старешина је бар
једном одржао
индивидуални
састанак са
родитељем
сваког ученика

Записници,
педагошка
документација
одељенског старешине

7. Наставити и
установити нову
сарадњу
са релавантним
установама и
стручњацима који
раде на промоцији
репродуктивног
здравља,
равноправности
полова и хуманих
односа

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Остварена
континуирана
сарадња
Центром за
социјални
рад, МУП-ом,
Црвеним крстом,
Домом здравља

Извештаји, књиге
евидениције
(дневници),
фотографије

8. Школа пружа
подршку ученицима
при преласку из
једног у други циклус
образовања
(Анкетирање ученика
о атмосфери у школи)

Разредне
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати
анкетирања
користе се за
унапређење
наставе, учења и
општег
прилагођавања
ученика

Евиденција стручних
сарадника

9. Идентификовати
неприлагођене
(одбачене) ученике и
направити план
подршке овим
ученицима

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици су
идентификовани
и направљен је
план
подршке њима

Евиденција стручних
сарадника

10. Индивидуално
праћење и формирање
досијеа ученика
којима је потребна
помоћ

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине

Континуирано
током школске
године

Идентификовани
м ученицима
се пружа
неопходна
помоћ, приметан
је напредак у
прилагођавању и
понашању
ученика

Евиденција стручних
сарадника

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика



67

Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Организација
едукативно-
психолошких
радионица које се
односе на мирно
решавање конфликта,
конструктивно
решавање проблема,
ненасилну
комуникацију,
медијацију,
толеранција,
поштовање
различитости,
реаговање у
ситуацијама насиља

Стручни
сарадници,
самостално и
у сарадњи са
Црвеним
крстом

Током школске
године

Одељења у
којима је
идентификован
проблем у
вршњачким
односима, прошла
су едукацију кроз
радионице

Извештај
ТЗУНЗЗ

2. Организовање акција
које промовишу
здраве стилове живота
и заштиту човекове
околине

Предметни
наставници
(биологија,
географија,
физичко
васпитање),
учитељи,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Обележени важни
датуми у циљу
промоције
здравља и заштите
животне средине,
реализовањем
различитих
активности на
часовима
одељенског
старешине, као и
на нивоу читаве
школе

Извештаји, фотографије

3. Подршка и помоћ
ученицима при
организацији
различитих врста
културних, музичких,
спортских и
сличних
манифестација и
облика
дружења

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Све већи број
реализовних
културних,
музичких,
спортских и
сличних
манифестација на
годишњем нивоу

Извештаји, фотографије

4. Представљање
занимање родитеља
ученицима одељења
које похађа њихово
дете у оквиру
професионалне
оријентације

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

У већем броју
одељења бар по
један родитељ је
представио
ученицима
занимање којим се
бави

Дневкици образовно-
васпитног рада (ЧОС),
фотографије
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5. Кроз наставни рад и
ваннаставне
активности подстиче
се професионални
развој ученика,
односно каријерно
вођење и саветовање.

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
предметни
наставници,
Тим за ПО

Током школске
године

Код ученика је
развијена свест о
својим потребама,
професионалним
интересовањима

Дневкици образовно-
васпитног рада,
материјали са
радионица,
фотографије, записници
са састанака Тима за
ПО

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним
способностима
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани резултат Извор доказа

1. Школа предузима
мере за редовно
похађање наставе
ученика из осетљивих
група

Одељењске
стрешине,
директор
школе

Током школске
године

Ученици из
осетљивих група
редовно похађају
наставу

Дневник образовно-
васпитног рада,
педагошка
документација
одељењских
старешина

2. У школи се примењује
индивидуализовани
приступ/индивидуалн
и образовни планови
за ученике из
осетљивих група и
ученике са изузетним
способностима

ТИО,
предметни
наставници

Током школске
године

Ученици напредују
у складу са својим
индивидуалним
потребама и
способностима

Педагошка
документација
одељењских
старешина, ИОП-и

3. Школа сарађује са
релевантним
институцијама и
појединцима у
подршци ученицима
из осетљивих група и
ученицима са
изузетним
способностима

Одељењске
стрешине,
стручна
служба,
директор
школе

Током школске
године

Ученицима из
осетљивих група и
ученицима са
изузетним
способностима се
континуирано
пружа подршка

Дописи

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС
Успостављени су добри међуљудски односи.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Помоћ у
прилагођавању
новопридошлих
ученика на нову
средину

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине,
предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Новопридошли
ученици добро
прилагођени и
прихваћени у
новом окружењу

Евиденција
одељенских
старешина и стручних
сарадника

2. За дискриминаторско
понашање у школи
доследно се

одељенске
старешине, тим
за заштиту од

Континуирано
током школске
године

Дискриминаторн
о понашање није
заступљено или

Евиденција
одељенских
старешина и стручних
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примењују мере и
санкције.

насиља,
стручна
служба,
васпитно-
дисциплинска
комисија,
директор
школе

је засптупљено у
мањој мери код
ученика

сарадника, записник
тима за насиље,
записник са васпитно-
дисциплинске комисије

Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Фотографије ученика
носиоца диплома „Вук
Караџић“ и ученика
генерације истакнуте
на видном месту у
школи

Директор
школе,
одељенске
старешине

Јун Већа
мотивисаност
других ученика
за учење и
ангажовање у
школским
активностима

Фотографије у холу
школе

2. Уредити огласну
таблу школе и
школски сајт

Предметни
наставници,
Тим за
школски сајт

Континуирано
током школске
године

Огласна табла и
школски сајт су
редовно
ажурирани и
истакнута су
постигнућа и
успеси ученика

Огласна табла,
Школски сајт

3. Промоција
талентованих ученика
који су се истакли у
појединим
областима на
родитељским
састанцима,
састанцима Савета
родитеља и Школског
одбора

Одељенске
старешине,
директор,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Родитељи, као и
представници
Школског
одбора и Савета
родитеља су
редовно
информисани о
резултатима
ученика на
нивоу школе

Записници са
родитељских
састанака, састанака
Савета родитеља и
Школског одбора

4. Презентација
талентованих
ученика који су се
истакли у
појединим областима
у локалној
заједници (стипендије,
награде,
медији)

Предметни
наставници,
награђени
ученици

Континуирано
током школске
године

Локална
заједница је
правовремено
информисана
о успесима које
ученици
постижу и
мотивише их за
даљи рад.
Успешни
ученици су
награђени
(књиге,
бесплатне

Школска документа
(Извештај о реализацији
ГПРШ, Извештај
директора, школски
лист, сајт, …)
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екскурзије, ...)
5. Кратки текстови о

награђеним
ученицима у
школском листу

Редакција
листа „Наша
реч“

Мај Текстови о
награђеним
ученицима у
школском листу
„Наша реч“

Школски лист „Наша
реч“

6. Нaградни излет за
ученике који су се
истакли током
претходне школске
године у разним
овбластима

Директор
школе, Ментор
Ђачког
парламента

септембар/октоб
ар

Већа
мотивисаност
других ученика
за учење и
ангажовање у
школским
активностима

Школски лист „Наша
реч“, фотографије

У школи функционише систем заштите од насиља.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Едукација и
информисање о
облицима
насиља, злостављања
и занемаривања
свих заинтересованих
страна (код
ученика развити
одговорност за
властите поступке,
бригу о другима и
сараднички однос)

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници,
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања

Током школске
године

Све
заинтересоване
стране су
информисане о
облицима
насиља,
злостављања и
занемаривања

Евиденција
одељењских
старешина,
извештај
ТЗУНЗЗ

У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Школа пружа
подршку раду
ученичког парламента
и другим ученичким
тимовима

Ментор Ђачког
парламента,
директор
школе, стручни
сарадници,
прдметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Акције
ученичког
парламента
су подржане од
стране свих
запослених,
презентоване на
сајту и огласној
табли
школе

Сајт школе, огласна
табла, записници,
фотографије

2. Укључивање и учешће
представника Савета
родитеља у рад
тимова и стручних
актива

Координатори
тимова и
стручних
актива

Континуирано
током школске
године

Родитељи-
представници
Савета родитеља
активно
учествују у раду
тимова и
стручних актива

Записници са састанка
тимова и стручних
актива
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школе
3. Укључивање

родитеља у
организовање и
реализацију разних
акција и дружења
едукативно- забавног
карактера у школи

Одељенске
старешине,
предметни
наставници,
стручни
сарадници,
помоћник
директора,
директор
школе

Током школске
године

Родитељи
учествују у
организацији и
присуствују
акцијама и
дружењима у
школи

Записници, фотографије

4. Представљање
занимање родитеља
ученицима одељења
које похађа њихово
дете у оквиру
професионалне
оријентације

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

У већем броју
одељења бар по
један родитељ је
представио
ученицима
занимање којим
се бави

Дневкици образовно-
васпитног рада (ЧОС),
фотографије

5. Индивидуални
састанци одељенских
старешина са
родитељима свих
ученика

Одељенске
старешине,

Током школске
године

Одељенски
старешина је бар
једном одржао
индивидуални
састанак са
родитељем
сваког ученика

Записници,
педагошка
документација
одељенског старешине

6. Организовање
дружења, излета и
екскурзија за чланове
колектива

Руководство
школе,
председник
синдиката

Током
школске
године

Реализовани
излети и
екскурзије на
годишњем
нивоу,бољи
међуљудски
односи

Фотографије

7. Организовање
„добровољне
шетње“/излета
едукативно- забавног
карактера до
оближњег манастира
за ученике, родитеље
и запослене

Предметни
наставници,
одељенске
старешине

Април/ мај Велики одзив
ученика,
родитеља и
запослених

Фотографије, записници
у дневницима
образовно- васпитног
рада

Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Наставници
континуирано
преиспитују
сопствену васпитно-
образовну праксу,
мењају је и

Предметни
наставници

На крају првог и
другог
полугодишта

Наставници
унапређују свој
рад

Анкета
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унапређују.
2. Наставници нова

сазнања и искуства
размењују са другим
колегама у установи и
ван ње

Предметни
наставници,
Стручна већа

Континуирано
током школске
године

Велики број
наставника
примењује
иновације у
настави

Дневници образовно-
васпитног рада,
записници стручних
већа, припреме

3. У школи
функционишу тимови
и остала стручна тела
и остварује се добра
сарадња како унутар
тимова и стручних
тела, тако и између
њих

Тимови,
стручна већа,
Педагошки
колегијум

Континуирано
током школске
године

Резултати
успостављеног
система тимског
рада и
партнерских
односа на свим
нивоима школе
представљају
примере добре
праксе

Записници тимова,
стручних већа,
Педагошког колегијума

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор распоређује
задужења и
одговорности у складу
са законом и
правилницима о раду

Директор На почетку
школске године
и по потреби
током целе
школске године

Постоји јасна
организациона
структура са
дефинисаним
процедурама и
носиоцима
одговорности.

Решење о задужењу

2. Директор прати
делотворност рада
стручних тимова

Директор Континуирано
током школске
године

Директор
доприноси
квалитету
њиховог рада
стручних тимова

Извештај директора
школе

3. Директор обезбеђује
услове да запослени,
ученички парламент и
савет родитеља
активно учествују у
доношењу одлука у
циљу унапређења рада
школе

Директор Континуирано
током школске
године

Запослени,
ученички
парламент и савет
родитеља активно
учествују у
доношењу одлука
у циљу
унапређења рада
школе

Извештај директора
школе, записници
ученичког
парламента, савета
родитеља,
наставничког већа

4. Стручни органи и тела
у школи систематски
прате и анализирају
успех и владање
ученика

Директор
школе

Континуирано
током школске
године- на крају
класификациони
х периода

Анализе успеха и
владања ученика,
поред
статистичких
података, садрже
и предлоге за
даље побољшање

Извештаји стручних
већа, одељенског и
Наставничког већа
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У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор редовно
остварује
инструктивни увид и
надзор у образовно-
васпитни рад

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

Директор
предузима мере
за унапређење
образовно-
васпитног рада
на основу
резултата
праћења и
вредновања

Извештај директора

2. Стручни сарадници и
наставници у звању
прате и вреднују
образовно-васпитни
рад и предлажу мере
за побољшање
квалитета рада

Стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Образовно-
васпитни рад је
унапређен на
основу запажања
и смерница
сручних
сарадника

Извештај стручних
сарадника

3. Тим за
самовредновање
остварује
самовредновање рада
школе у функцији
унапређивања
квалитета

Тим за
самовредновањ
е

Континуирано
током школске
године

Квалитет рада у
свим областима
је унапређен на
основу извештаја
о
самовредновању

Извештај о
самовредновању

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор подстиче
професионални развој
запослених и
обезбеђује услове за
његово остваривање у
складу са
могућностима школе

Директор Континуирано
током школске
године

Запослени
примењују
новостечена
знања из
области у
којима су се
усавршавали

Извештај директора,
извештаји стручних већа

2. Наставници на основу
резултата
самовредновања
планирају и
унапређују
професионално
деловање

Тим,
предметни
наставници

На крају првог и
другог
полугодишта

Наставници су
унапредили рад
након
анкетирања

Анкете

Материјално-технички ресурси користе се функционално.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор обезбеђује Директор школе Током школске Материјално- Извештај директора,
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оптимално
коришћење
материјално-
техничких ресурса у
школи и ван ње

године технички
ресурси у
школи у ван
школе
(културне и
научне
институције,
историјски
локалитети,
научне
институције,
привредне и
друге
организације и
сл.) користе се
у функцији
наставе и учења

тимова

2. Набавка ормара за
архивирање
матичних књига

Директор школе У року од четири
године

Набављени
ормари за
архивирање
матичних
књига

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

3. Набавка савременије
информатичке
опреме – пројектор за
издвојено одељење у
Старом Селу, разглас

Директор школе У року од четири
године

Набављени
пројектор за
издвојено
одељење у
Старом Селу и
један разглас на
нивоу школе

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор развија
сарадњу и мрежу са
другим установама,
привредним и
непривредним
организацијама и
локалном заједницом
у циљу развијања
предузетничких
компетенција
ученика

Директор,
Тим за ПО

Током школске
године

Остварена
континуирана
сарадња са
организацијама
и установана
локалне
заједнице

Извештај директора,
тима за ПО
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

 Сачињавање плана рада
Стручног актива за развој
школског програма за
предстојећу школску годину

 Усклађивање Школског
програма са препорукама,
изменама и допунама Закона
и Правилника

Август Тим

 Одабир слободних
активности према
интересовањима ученика Септембар

Тим у сарадњи са
предметним наставницима

 Праћење остваривања
обавезних наставних
предмета и њихових садржаја

Током године
Чланови стручног актива,
разредне старешине,

директор, стручни сарадници

 Праћење остваривања
обавезних изборних и
изборних предмета и
њихових садржаја

Током године
Чланови стручног актива,
разредне старешине,

директор, стручни сарадници

 Праћење реализовања
огледних и угледних часова и
извештавање о броју
реализованих часова

Током године
Чланови стручног актива,
разредне старешине,

директор, стручни сарадници
 Праћење остваривања часова

допунске и додатне наставе Током године
Чланови стручног актива,
разредне старешине,

директор
 Праћење остваривања сврхе,

циљева и задатака школског
програма и планираног фонда
часова за сваки предмет

 Праћење и евалуација
подизања квалитета наставе
применом савремених метода
и техника, као и иновација у
настави

Током године Чланови стручног актива,
директор
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Тим за развој школског програма:
Михаиловић Наташа (координатор),
Стојановић Ивана,
Jaquet Vesna,
Миловановић Марија,
Милосављевић Миодраг,
Красић Божица,
Марјановић Дакић Нада,
Митић Јасмина,
Ристовић Нада,
Миленовић Ненад,
Гроздановић Снежана,
Миљевић Јелена,
Свилановић Милица,
Станојевић Драгана

 Праћење остваривања свих
врста активности у
образовано – васпитном раду
које су планиране школским
програмом (друштвено –
користан рад, хуманитарне,
спортске, културне
активности )

 Праћење остваривања излета
и екскурзија

 Евалуација реализације
предвиђених садржаја из
школског програма за
протеклу школску годину

Јун
Чланови стручног актива,
Предметни наставници,

Учитељи,
Стручни сарадници,
Директор школе
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4.5. Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: директор школе, помоћник директора, стручни сарадници ,
руководиоци стручних већа за области предмета и координатори стручних актива и тимова

За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:

1. Славица Барјактаревић-помоћник директора (координатор) и представник
стручних већа језика

2. Драгана Станојевић –педагог школе, координатор тима за инклузивно
образовање

3. Милица Милорадовић Станковић- психолог школе, координатор тима за
заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања, тима за
професионалну оријентацију и тима за професионални развој

4. Мирјана Стојадиновић-координатор тима за међупредметне компетенције и
предузетништво и представник струног већа језика

5. Љиљана Вукојевић- координатор стручног актива за развојно планирање и
тима за обезбеђивање квалитета, развој установе и самовредновање и представник стручног већа
разредне наставе

6. Наташа Михаиловић- координатор стручног актива за развој школског
програма и представник стручног већа разредне наставе

7. Нада Марјановић Дакић- координатор ђачког парламента и представник
стручног већа друштвених наука

8. Миодраг Милосављевић- представник стручних већа природних наука
9. Јелена Миљевић- представник стручних већа вештина

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе или помоћник директора
школе.

Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивањем и
унапређивањем квалитета образовно – васпитног рада, оствариваће развојни план школе,
предузимаће мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника.

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
ЗАШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОДИНУ

АВГУСТ/ СЕПТЕМБАР
 Анализа успеха и дисциплине на крају школске 2017/ 2018. године
 Подела задужења наставника (40-часовна радна недеља)
 Извештај о раду педагошког колегијума у школској 2017/ 2018. године
 Конституисање колегијума
 Усвајање Плана рада колегијума за школску 2018/2019.
 Извештај о раду за школску 2017/2018.годину ГПРШ.
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 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину
 Организација васпитно-образовног рада:редовне наставе, ваннаставних активности и

изборне предмете, дежурство наставника,безбедност ученика, екскурзија, излети,
посете, наставе у природи и обележавање значајних датума

 Израда глобалних и месечних планова-прилагођавање специфичностима одељења
 Распоред контролних и писмених задатака
 Распоред додатне, допунске наставе и секција
 Предлог акредитованих уже стручних семинара од стране стручних већа
 Израда Плана стручног усавршавања (семинари и начин бодовања интерног

усавршавања)
 Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и тешкоћама у учењу и

надарених ученика
ОКТОБАР/ НОВЕМБАР

 Анализа реализације и унапређење наставног плана и програма редовне наставе,
ваннаставних активности и изборних предмета

 Рад Ученичког парламента
 ИОП
 Анализа рада стручних већа- анализа иницијалних тестова
 Анализа рада тимова
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода са

посебним освртом на први и пети разред
 Редовност похађања наставе
 Праћење рада приправника и ментора

ДЕЦЕМБАР
 Реализација угледних часова
 Примена мултимедијалних часова у настави
 Рад са талентованим ученицима
 Извештаји о професионалном усавршавању и план за зимске семинаре
 Реализација школских програма и пројеката (ПО)
 Праћење реализације и остварености Годишњег плана рада школе
 Анализа рада стручних већа и тимова
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог класификационог периода са

посебним освртом на осми разред
 ИОП

ЈАНУАР/ ФЕБРУАР
 Мере за унапређивање васпитно-образовног рада у другом полугодишту
 Прослава школске славе Светог Саве
 ИОП
 План школских такмичења

МАРТ/ АПРИЛ
 Одлука о коришћењу уџбеника за школску 2019/2020. годину
 Анализа реализације програма васпитно-образовног рада крају трећег

класификационог периода и усавршавање наставника и унапређивање наставе
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода са

посебним освртом на осми разред (припреме за завршни испит)
 Анализа рада стручних већа и тимова
 Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама
 Учешће ученика Школе на такмичењима
 ИОП

МАЈ
 Прослава Дана школе
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 Преглед постигнућа ученика нa такмичењима
 Професионална оријентација ученика
 Успех и дисциплина ученика осмог разреда
 ИОП
 Организација завршног испита за ученике осмог разреда
 Припреме за упис ученика осмог разреда у средње школе

ЈУН
 Припрема за завршни испит и упис у средње школе
 Праћење реализације и остварености Годишњег плана рада школе
 Реализација угледних часова
 Анализа рада стручних већа и тимова
 Анализа успеха, дисциплине и похађање наставе на крају другог полугодишта
 Разматрање листе изборних предмета које ће похађати ученици за школску 2019/2020.

годину
 Подела предмета на наставнике, подела разредног старешинства 40-часовна радне

недеља
 Припрема за израду Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску

2018/ 2019. годину.
 Нацрт Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
 Евалуација стручног усавршавања
 ИОП

. 4.6 Одељенске старешине

Задаци одељенског старешине
Годишњи програм рада ОС налазиће се у дневницима рада одељења, садржаће

најважније задатке које је одељењски старешина дужан да реализује из ових области:
- планирање и програмирање рада;
- васпитно –образовни рад одељењског старешине;
- развијање културе понашање код ученика;
- рад у одељењској заједници;
- рад са одељењским већем и наставницима;
- сарадња са директорима школа;
- сарадња са стручним сарадницима (педагогом, психологом);
- сарадња са стручним и другим организацијама;
- сарадња са стручним органима (Наставничко веће) нарочито у решавању сложенијих

педагошких и васпитних проблема;
- рад са родитељима;
- административни послови и вођење педагошке документације.

Своје послове одељењски старешина оствариваће у сарадњи са ученицима, родитељима
ученика, стручним сарадницима, одељењским већима, заједницом ученика.
Евиденција реализованих послова и задатака из Програма рада ОС водиће се у дневницима рада.
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Ред.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА
1. Радивоје Ристовић I/1
2. Славенка Кркобабић II/1
3. Верица Милетић III/1
4. Славица Ранковић IV/1
5. Љиљана Првуловић I- II/2
6. Наташа Михаиловић III- IV/2
7. Милица Сребрић I/3
8. Драгана Михаиловић II/3
9. Славица Сребрић III/3
10. Љиљана Вукојевић IV/3
11. Млађена Момчиловић I/4
12. Весна Здравковић II/4
13. Слађана Ивановић III/4
14. Славица Шулкић IV/4
15. Биљана Јовчић I- IV /5
16. Љиљана Вељковић II- III/5
17. Силвана Грујић I- III/6
18. Марица Првановић II- IV/6
19. Аца Маринковић III- IV/7
20. Елизабета Јовановић I- II/8
21. Весна Ракобрадовић Милошевић I/9
22.

Ред.
бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

1. Славица Барјактаревић V/1

2. Божица Красић V/2

3. Маја Павловић V/3

4. Светлана Мирчић V/4

5. Ненад Миленовић VI/1

6. Ивана Стојановић VI/2

7. Мирјана Стојадиновић VI/3

8. Марија Јовковић VI/4

9. Јасмина Митић VII/1

10. Нада Ристовић VII/2

11. Јелена Димитријевић VII/3

12. Гордана Радовановић VII/4
13. Нада Марјановић Дакић VIII/1
14. Горана Милосављевић VIII/2
15. Јован Станковић VIII/3
16. Зорица Панчић Савић VIII/4
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Час одељенског старешине - I разред

1. Ово сам ја
2. Моје име, мој знак
3. Наши дланови
4. Ово смо ми
5. Заједничка кућа
6. Домаћи задатак
7. Представљање занимања родитеља ученика
8. Моја омиљена играчка
9. Моја омиљена 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 сам...
36. Желим да се представим

*У оквиру ЧОС-а за први разред биће реализоване радионице/ предавања од стране обучених
представника МУП-а, према плану који ће накнадно доставити надлежни из ПС Велика
Плана
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Час одељенског старешине - II разред

1. Поново у школи- повратак у школу
2. Наш знак одељења- стварамо знак одељења
3. Правила понашања
4. Мој страх- причамо о страху и како да превазиђемо страх
5. Моји снови- о чему често сањамо
6. Моје жеље- које су нам жеље
7. Лица и осећања- наша осећања
8. Кад сам срећан
9. Д као другарство...... како да будемо добри другари
10. Семафор лепих речи
11. Како да будемо добри... Покажимо како да будемо добри једни према другима
12. Помозимо старијима- у којим све ситуацијама можемо да помогнемо старијима
13. Помоћ или нешто друго- шапутање на часу- да ли је помоћ или нешто друго
14. Мој портфолио- упознавање са портфолиом ученика
15. Дужности редара- које су дужности редара
16. Уредимо учионицу- како да уредимо и чувамо и како се понашамо у учионици и

школи. Уређивање паноа.
17. Дочекајмо Нову годину- припремили смо одељенску приредбу и приказујемо

родитељима
18. Дочекајмо Нову годину- припремили смо одељенску приредбу и приказујемо

родитељима
19. Како смо прославили празнике- представом приказујемо одлике Божића и Божићних

празника
20. Празници некада и сада- представљамо представом како се некад празник славио, а

како сада
21. Кад порасте бићу...- шта ће деца бити кад порасту, шта деца воле
22. Кад старији говоре- поштујемо старије када говоре
23. Реч је...- које су нам ружне навике
24. Честитка за маму, баку- правимо честитка за маму или баку поводом Осмог марта
25. Изабран је... Бирамо хигијеничара у одељењу, благајника...
26. Чувамо здравље- како да сачувамо своје здравље
27. Бавимо се спортом- зашто је добро да се бавимо спортом
28. У сусрет пролећу- чувајмо природу
29. Форе и фазони- први април Дан шале
30. Мобилни телефон- како и када користимо мобилни телефон
31. Хало, ко је тамо? Како користимо телефон
32. Како да користимо компјутер- када и како користимо компјутер
33. Пратим црвени кружић- које емисије треба да гледамо на телевизији
34. Шта треба да читам- развијамо љубав према читању
35. Научили смо- шта нам се највише допало на часовима одељенског стрешине током

ове школске године
36. Желим да се представим- припремамо приредбу за крај школске године
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Час одељенског старешине - III разред

1.Поново у школи
2.Мој портфолио- презентовање портфолија
3.Ово сам ја- представљање себе, колико се познајемо међу собом
4.Како да откријемо своје способности- ученици износе своја интересовања
5.Кад порастем бићу...
6.Дечја недеља
7.Како да учимо- уче како да уче и стекну навике у учењу
8.Мој радни дан- организујемо радни дан и слободно време
9.Рођенданско стабло- знаком представљамо наш датум рођења
10.Десет топлих речи- бирамо најлепше речи да се обратимо
11.Хајде да се договоримо
12.Хајде да се дружимо- како да се дружимо
13.Кад настане збрка
14.Толеранција према разликама
15.Да ли смо испунили досадашњи циљ- анализа портфолија да ли су ученици постигли
резултате које су до сада поставили
16.Наша радна соба- како уредити радну собу
17-18.Новогодишњи маскембал- организујемо маскембал на нивоу разреда
19.Божић
20.Свети Сава- правимо пано повдом Светог Саве
21.Правила у учионици- усвајање правила у учионици, поштовање правила
22.Уредимо учионицу- како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и школи.
Уређивање паноа.
23.Еколошке заповести- стичемо основна знања из екологије
24.Рециклирај не фолирај
25.Честитка за маму, баку- правимо честитку за маму или баку поводом Осмог марта
26-27.Мој први хербаријум- сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја
28.Здравље на уста улази
29.Добродошлица ластавицама
30.Весели одељенски састанак- први април дан шале
31.Ускршњи штанд- припремамо штанд за Ускрс
32.Да ли смо безбедни у саобраћају- уочавамо правила у саобраћају
33.Шта треба да читам- развијамо љубав према читању
34.Правимо наш часопис- електорнска форма
35.Научили смо- представљамо свој потрфолио
36.Желим да се представим- припремамо приредбу за крај школске године
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Час одељенског старешине - IV разред

1. Поново у школи- повратак школи
2. Мој портфолио- презентовање портфолија
3. Безбедност деце у саобраћају (полиција)
4. Како да откријемо своје способности- ученици износе своја интересовања
5. Кад порастем, бићу...
6. Наши рођендани
7. Како да учимо- уче како да уче и стекну навике у учењу
8. Полиција у служби грађана (полиција)
9. Моје слободно време- како да испунимо слободно време
10. Бонтон у учионици
11. Поштујемо правила- правила у школи
12. Учимо о пријатељству
13. Насиље као негативна друштвена појава (полиција)
14. Тегла врлина
15. Толеранција према разликама
16. Да ли смо испунили досадашњи циљ- анализа портфолија да ли су ученици постигли

резултате које су до сада поставили
17. Новогодишњи маскембал- организујемо маскембал на нивоу разреда
18. Божић- како прослављамо Божић
19. Свети Сава- правимо пано
20. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола (полиција)
21. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа (полиција)
22. Здравље на уста улази- чиме треба да се хранимо- посета медицинске сестре
23. Пушење или здравље
24. Недеља здравих уста и зуба
25. Превенција и заштита деце од трговине људима (полиција)
26. Честитка за маму, баку- правимо честитку за маму или баку поводом Осмог марта
27. Моја осећања
28. Дан позоришта
29. Заштита од пожара (ватрогасци)
30. Игре без граница
31. Дан шале
32. Ускршњи вашар- правимо штанд за Ускрс
33. Шта треба да читамо- развијање љубави према читању
34. Заштита од техничко- технолошких опасности и природних непогода (полиција-

ватрогасци)
35. Научили смо- представљамо свој портфолио
36. Желим да се представим- припремамо приредбу за крај школске године



85

Час одељенског старешине - V разред

1. Упуства за рад у новој школској години, новим одељенским старешином и новим
наставним предметима

2. Избор руководства одељења
3. Доношење заједничких правила лепог понашања у школи (права, одговорности и

дужности ученика)
4. Опремљеност уџбеницима и прибором за рад
5. Социоекономски статус ученика
6. Рационална расподела времена за рад и одмор (како искористити слободно време)
7. Правилна исхрана
8. Другарство и солидарност
9. Узајамна помоћ у учењу
10. Мере за побољшање успеха
11. Насиље у учионици
12. Болести зависности
13. Лична хигијена
14. Технике учења
15. Несигурност и плашљивост ученика
16. Понашање у школи и ван ње
17. Уважавање и поштовање
18. Никотиноманија – болест савременог света
19. Однос према раду и настави
20. Активно учење
21. Обележавање школске славе Светог Саве
22. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
23. Чиме бих волео да се бавим?
24. Критеријуми оцењивања
25. Агресивно понашање ученика
26. Заједничко решавање међусобних неспоразума у одељењу
27. Негујемо праве вредности
28. Редовно похађање додатне и допунске наставе
29. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квалификационог периода
30. Медији и њихов утицај на младе
31. Радујмо се пролећу-изађимо у природу
32. Аргументовање ставова и изражавање мишљења
33. Начини решавања проблема наставника и ученика
34. Књига је човеков најбољи друг
35. Шта ћу променити код себе у шестом разреду
36. Анализа успеха и дисциплине на крају школске године и анализа рада на часовима

одељенског старешине
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Час одељенског старешине - VI разред

1. Упуства за рад у новој школској години и избор руководства одељења
2. Дисциплина и понашање ученика (права и обавезе ученика)
3. Безбедност деце у саобраћају (полиција)
4. Другарство и солидарност
5. Однос према наставницима
6. Како правилно учити
7. Лична хигијена и правилна исхрана
8. Полиција у служби грађана (полиција)
9. Рационална расподела времена
10. Како помоћи слабијим ученицима
11. Мере за побољшање успеха
12. Наркоманија и никотиноманија
13. Насиље као негативна друштвена појава (полиција)
14. Однос према старијим особама
15. Како користимо слободно време
16. Медији и њихов утицај на младе
17. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола (полиција)
18. Читамо ли довољно?
19. Негујмо праве вредности!
20. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа (полиција)
21. Школска слава Свети Сава
22. Преглед успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
23. Узајамна помоћ у учењу
24. На прагу пубертета
25. Превенција и заштита деце од трговине људима (полиција)
26. Шта бих желео да будем кад одрастем?
27. Ваннаставне активности
28. Активно учење
29. Заштита од пожара (ватрогасци)
30. Изражавање мишљења и аргументовање ставова
31. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квалификационог периода
32. Ми смо чувари природе
33. Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода (полиција)
34. Јесмо ли остварили задате циљеве?
35. Похвале и награде
36. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта и анализа рада на

часовима одељенског старешине
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Час одељенског старешине - VII разред

1. Избор одбора одељењске заједнице
2. Правила, обавезе и права ученика
3. Како смо организовани у учењу и какве нам то резултате доноси
4. Припрема за екскурзију
5. Укључивање ученика у рад додатне и допунске наставе и слободних активности
6. Како искористити слободно време
7. Правилна исхрана
8. Однос међу ученицима
9. Највише волим да...
10. Како побољшати успех и владање?
11. Сви смо исти, а различити- толеранција
12. Пушење, алкохол, дрога- зашто не
13. Однос према супротном полу
14. Како успешно учити?
15. Понашање ученика у школи и ван ње
16. Редовност похађања наставе
17. Дивим се и поштујем...
18. Суочавање са неуспехом
19. Агресивно понашање ученика
20. Омиљени филм и књига
21. Свети Сава-школска слава
22. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
23. Сарадња у учењу и трагање за различитим изворима информација
24. Шта значи волети- каква љубав постоји
25. Пубертет
26. Ја за десет година
27. Својим наставницима највише замерам...
28. Бринем о свом здрављу
29. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квалификационог периода
30. Анализа резултата постигнутим на такмичењима
31. Сачувајмо природу!
32. Путеви образовања и каријере
33. Музика и игра као део живота
34. Књига је човеков најбољи друг
35. Наше одељење
36. Анализа успеха и дисциплине на крају школске године и анализа рада на часовима

одељенског старешине
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Час одељенског старешине - VIII разред

1. Организовање одељенског колектива и подела задужења ученицима
2. Правила понашања- права и обавезе
3. Организација рада и одмора
4. Особине које красе колектив (добре и лоше стране)
5. Разговор о организацији екскурзије
6. Анализа екскурзије
7. Правилно коришћење уџбеника и приручника
8. Шта је култура и некултура?
9. Право и лажно другарство
10. Како побољшати успех и владање?
11. Понашање ученика у школи и ван ње
12. Наркоманија- болест савременог доба
13. Моја очекивања ( ја за десет година )
14. Какву музику слушамо? Какве филмове гледамо?
15. Шта замерам наставнику, а шта себи?
16. Проблеми у одељењу
17. Шта замерам себи и другима?
18. Мрежа средњих школа и образовни профили у средњим школама
19. Шта нам школа пружа, а шта ми њој?
20. Успешно учење
21. Прослава Св. Саве
22. Анализа успеха на крају првог полугодишта
23. Са новим снагама у друго полугодиште- како се организовати и поправити успех?
24. Здрав живот без дуванског дима
25. Помози другу да реши проблем
26. Фактори успешног избора занимања- да ли је професија уско повезана са личношћу?
27. Насиље
28. Шта волимо да читамо у слободно време
29. Тромесечје и успех одељења
30. Разговор о завршном испиту. Шта уписати?
31. Сачувајмо природу!
32. Дечаци и девојчице- однос према супротном полу
33. На крају основне школе
34. Похвале, награде, успех. Крај године
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4.7. Планови рада стручних сарадника

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ

1. Планирање и програмирање- 2 сата недељно
Јул,
Август,
Септембар

Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску
2018/2019.годину

Психолог,
секретар, одељенске старешине,
предметни наставници, стручна већа,
чланови школских тимова,директор
и помоћник директора школе

Током године

континуирано

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за

ученике

Психолог, директор, помоћник
директора, стручна већа,учитељи

Током године

континуирано

Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања

наставе и других облика образовно-васпитног рада,

Психолог, директор, помоћник
директора, стручна већа,учитељи

мај,јун,август и по
потреби

Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и

ваншколских активности, односно учешће у планирању излета,

екскурзија, боравка ученика у природи

Психолог,
одељенске старешине, предметни
наставници, стручна већа, чланови
школских тимова,директор и
помоћник директора школе

активно мај,јун и по
потреби

Учешће у планирању и реализацији културниманифестација,

наступа ученика, медијског

Психолог, ученици,
одељенске старешине, предметни
наставници, стручна већа, чланови
школских тимова,директор и
помоћник директора школе

мај, јун, август
и по потреби

Пружање помоћи наставницима у изради планова допунске

наставе ,додатног рада, практичне наставе и амбијенталне

наставе, плана рада одељењског старешине, секција

Психолог

Август и током
године

Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава Психолог,директор школе,
помоћник директора

Август Израда годишњих и месечних планова рада психолога и
педагога

Психолог

Август Учешће у изради планова школских тимова:
 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,

злостављања и занемаривања
 Тим за професионалну оријентацију
 Стручни тим за инклузивно образовање
 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ,

самовредновање и развојно планирање

Чланови тимова
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 Тим за међупредметне компетенције и
предузетништво

 Тим за развој школског програма
 Тим за обележавање културних активности школе

Август Учешће у изради планова стручних тела:
 Педагошког колегијума
 Наставничког већа

Чланови стручних органа,
директор школе, психолог

Август Сарадња са одељенским старешинама у изради планова рада
одељенских заједница

Одељенске старешине, психолог

Август Ангажовање у изради Плана стручног усавршавања наставника
и стручних сарадника

Директор школе, психолог,
наставници

Јун Учешће у изради Школског програма Психолог, наставници

2. Праћење и вредновање рада- 2 сата недељно

Јун,
Јул,

Август

Учешће у изради Извештаја о годишњем раду школе Психолог, одељенске старешине,
предметни наставници, стручна већа,
чланови школских тимова

Током године Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја
и напредовања ученика Директор, предметни

наставници,одељенксе старешине,
психолог

Током године Континуирани увид у годишње и месечне планове рада
наставника

Директор школе, помоћник
директора, психолог

током године Праћење реализације образовно-васпитног рада Директор школе, помоћник
директора, психолог

током године Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и
самовредновање различитих области и активности рада
установе

Чланови тима

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и

индивидуалног образовног плана

Чланови тима за самовредновање
и СТИО-а

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности

програма увођења у посао приправника

Комисија за проверу савл.програма

Током године Посете часовима Директор школе, помоћник
директора, психолог, чланови тима
за самовредновање

Током године Учествовање у праћењу реализације остварености општих и
посебних стандарда, постигнућа ученика

Психолог, О.С., пред.наст.,роди-
тељи,директор и помоћник
директора

Квартално и по
потреби током

године

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

Психолог,одељенске старешине,
предметни наставници,родитељи

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

Психолог, предметни наставници

Током године Учествовање у усклађивању програмских захтева са
индивидуалним карактеристикама ученика,

Психолог, одељенске старешине,
предметни наставници

Током године Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање
решења за побољшање школског успеха,

Психолог, одељенске старешине,
предметни наставници, родитељи и
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ученици

Током године Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика Психолог ,одељенске старешине,
предметни наставници, чланови
тима за самовредновање

Током године Праћење остваривања плана тима за инклузивно образовање и
координирање радом тима
Праћење и учешће у реализацији плана:
* тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
*тима за ПО, ,
*тима за обезбеђивање квалитета и развој установе,
самовредновање и развојно планирање
*тима за међупредметне компетенције и предузетништво
*тима за развој школског програма
*тима за обележавање културних активности школе

Чланови тимова

Током године Праћење и вредновање мотивације ученика за рад и учење Психолог

Током године Праћење усклађености програмских захтева са узрасним
карактеристикама ученика

Психолог

Током године
(интензивно током

септембра и
октобра)

Праћење прилагођавања ученика 1. и 5. разреда
Психолог, учитељи 1. разреда,
одељенске старешине 5. разреда и
предметни наставници

3. Унапређивање васпитно-образовног рада (рад са наставницима)- 6 сати недељно

Током године Рад са наставницима у припремању и планирању Психолог

Током године Посета часовима
(редовна настава, допунска настава, додатни рад, слободне
активности).
Педагошко-инструктивна помоћ на основу анализе посећених
часова

Психолог , директор школе,
помоћник директора

Током године Посета часова приправника и пружање помоћи у раду Психолог,
директор школе

Током године Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног
рада,

Психолог

Током године Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за

имплементацију општих и посебних стандарда

Психолог

Током године Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и
умења

Психолог,
стручна већа,, родитељи и ученици

Током године
Мотивисање наставника на континуирано стручно
усавршавање и израду плана професионалног развоја и
напредовања у струци

Психолог, директор, стр.већа

Квартално и по
потреби

Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у
школама и других облика образовно- васпитног рада којима је
присуствовао и давање предлога за њихово унапређење

Психолог

Током године Праћење начина вођења педагошке документације наставника Психолог,
директор школе,помоћник директора

Током године Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика

Психолог

Током године Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим
ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју)

Психолог,чланови СТИО

Током године Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих
друштвених група кроз развијање флексибилног става према
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културним разликама и развијање интеркултуралне
осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом
развоју,

Стручна већа, тимови

Током године
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз
координацију активности стручних већа, тимова и комисија,

Психолог, стручна већа, активи

Интензивније од
марта до маја, током
године по потреби

Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака
професионалне оријентације и каријерног вођења и
унапређивање тога рада

Психолог, стручна већа, активи

Током године Подстицање и примена савремене организације, облика и
метода рада

Психолог

Током године Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и
угледних часова и примера добре праксе, излагања на
састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и
родитељским састанцима,

Психолог

Август и током
године

Сарадња са наставницима у изради годишњих и месечних
планова

Наставници, психолог

Август Сарадња са одељенским старешинама у изради планова рада
одељенских заједница

Одељенске старешине, психолог

Септембар Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са
релевантним карактеристикама нових ученика1. разреда

Психолог

Јун Учествовање у формирању одељења 5. разреда Психолог, учитељи 4.разреда,
одељенске старешине 5. разреда

Током године Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао,
као и у припреми полагања испита за лиценцу

Ментори приправника

Током године Пружање помоћи наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације

Психолог, чланови тима за
самовредновање

Током године Помоћ одељенским старешинама у праћењу прилагођавања
ученика приликом поласка у први разред као и прилагођавања
ученика петих разреда на предметну наставу

Психолог

Током године Сарадња са одељењским старешинама у организацији и
реализацији рада одељењске заједнице у области насиља,
учења, професионалне оријентације, здравственог васпитања,
групне динамике

Психолог

Септембар, Јануар Пружање помоћи при изради педагошких профила и ИОП-а
ученика са тешкоћама у учењу и развоју

Психолог, чланови
СТИО-а

4. Рад са ученицима- 10 сати недељно

Април,
Мај

Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости
деце за полазак у први разред

Психолог, васпитачи, родитељи

Током године
(интензивно током

септембра и
октобра)

Праћење адаптације ученика, посебно 1. и 5. разреда Психолог, учитељи 1. разреда,
одељенске старешине 5. разреда

Током године Праћење и подстицање адаптације новопримљених ученика Психолог, одељенски старешина,
Тим за пријем новопридошлих
ученика

Током године Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању

Психолог, наставници

Током године Испитивање вредносних оријентација и ставова, мотивације за
учење, интересовања ученика

Током године Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и
начин ангажованости ученика),

Психолог, наставници

Током године
Рад на професионалној оријентацији ученика Психолог,одељенске старешине

Фебруар,
Март

Тестирање заинтересованих ученика разреда у циљу
професионалног информисања

Психолог
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Током године
Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних
активности,

Психолог,председници стручних
већа

Током године Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите
пројекте и активности стручних и невладиних организација

Психолог,ОС

Током године Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног
решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота,

Психолог

септембар Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике
којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног
образовног плана,

Психолог ,ОС,родитељи, СТИО

Током године Пружање подршке деци која раде по индивидулном образовном
плану

Психолог, СТИО

Током године Идентификација и рад са даровитим ученицима Педагог, наставници

Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада
школе и помоћ у њиховој реализацији,

Психолог ,ОС,чланови тима за
самовредновање и развојно
планирање

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше
повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет
часова, односно који својим понашањем угрожава друге у
остваривању њихових права.

Психолог,директор,ОС

Током године Огранизовање корективног рада са ученицима и учествовање у
појачаном васпитном раду

Психолог ,ОС

Током године Организовање радионица чији су садржаји учење, насиље и
облици ризичног понашања, професионална оријенрација

Психолог

Током године Учешће у раду ученичких организација (Ђачки парламент) Психолог ментор Ђачког
парламента

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима- 3 сата недељно

Приликом
тестирања деце за
упис у први разред

Прикупљање амнестичких података о развоју детета и породичним
условима живота ученика

Психолог,васпитачи

Током године Организовање и учествовање на општим и групним родитељским
састанцима у вези сa организацијом и остваривањем образовно-
васпитног рада

Психолог

Током године Припрема и реализација родитељских
састанака,трибина,радионица са стручним темама

Психолог

Током године Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе
(васпитно – образовни рад, односно настава, секције, предавања,
пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе

Психолог, одељенски
старешина,координатори тимова

Током године * Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом,
односно ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у
понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији

Психолог

Током године Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима,
конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно ученика од
занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за
правилан развој деце, односно ученика у циљу представљања
корака и начина поступања установе

Психолог, одељенксе старешине

Током године Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању
слободног времена деце, односно ученика,

Психолог, одељенксе старешине

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

Психолог, одељенксе старешине

Током године Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем
родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на
савету.

Психолог

Током године Сарадња са родитељима чија деца раде по индивидуалном
образовном плану (деца са тешкоћама у развоју и учењу,
талентована деца)

Психолог, одељенски старешина,
ТИО
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Током године Указивање на могућност подстицања и усмеравања општег
професионалног развоја деце

Психолог

6. Истраживање образовно-васпитне праксе- 3 сата недељно

Током године Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање васпитно-
образовног рада, постојећих услова и сл.

Психолог ,Тим за
самовредновање

Током године Унапређивање рада стручних органа школе, образовно-васпитне
праксе, решавање актуелних образовно-васпитних проблема

Психолог

Током године Анализа успеха ученика и понашања на класификационим
периодима

Психолог

Током године Истраживања на тему насиља, професионалне оријентације, учења,
интересовања ученика

Психолог

Током године Израда посебних предлога, анализа извештаја за потребе стручних
органа школе као и просветно-педагошке службе Министарства
просвете

Психолог

7. Рад у стручним органима и тимовима- 2 сата недељно

Током године Учествовање у раду Наставничког већа, (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за образовно-
васпитни рад и јачање наставничких компетенција),

Чланови већа

Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу
установе који се образују ради остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког
колегијума, и стручних актива за развојно планирање, школског
програма

Чланови тимова

Током године Информисање стручних органа (Наставничко веће, Педагошки
колегијум) о резултатима истраживања и предлагање мера

Чланови стручних органа

Током године Координисање радом СТИО Чланови тима

8. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање –
1 сат недељно

Током године Сарадња с образовним, здравственим и социјалним институцијама
и другим установама које доприносе остваривању циља и задатака
образовно-васпитног рада

 Центар за социјални рад
 Дом здравља
 МУП
 Општина Велика Плана
 Удружење особа са инвалидитетом
 ИРК
 Основне и средње школе општине Велика Плана
 Министарство просвете

Психолог

Август,
Септембар

Изграђивање концепције плана и програма стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника у школи

Психолог, стручна већа,
директор школе

Током године Презентовање и активно учешће у стручним дискусијама у школи Педагог, стручна већа

Месечно на
нивоу општине
Тромесечно на
нивоу округа

Учествовање у организованим облицима размене искустава и
сарадње школских педагога и психолога (актив психолога и
педагога на нивоу општине Велика Плана и на нивоу Подунавског
округа)

Психолог

Током године Организовање индивидуалног рада на стручном усавршавању
(семинари, саветовања, конгреси, сабори, секције)

9. Вођење документације- 1 сат недељно

Током године Вођење документације:
 план и програм рада (годишњи - глобални и месечни -

оперативни)
 Дневник рада
 Досијеи ученика
 Извештаји о посећеним часовима
 Документација о аналитичко- истраживачком раду
 Документација о сарадњи саученицима,

Психолог
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родитељима,наставницима
 Аналитички извештаји о успеху (полугодишњи и

годишњи) и дисциплини ученика, адаптацији,
оптерећености...

10. Припремање за рад- 10 сати недељно

Током године Припремање и планирање:
 рада с ученицима, наставницима и родитељима;
 анализа и саопштења;
 предавања за ученике, наставнике и родитеље;
 материјала за поједина истраживања и израду

инструмената;
 посета часовима;
 угледних предавања;
 увођења иновација у образовно-васпитни процес;
 праћења и проучавања потребе стручне литературе

Психолог,координатори тимова,
председници стручних већа,

Током године Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима,
тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и
активностима у школи и изван ње.

Психолог, стручни активи,
стручни органи, тимови

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ

1. Планирање и програмирање- 2 сата недељно
Јул,

Август,
Септембар

Учешће у изради Годишњег плана рада школе Педагог, секретар,
одељенске
старешине,
предметни
наставници,
стручна већа,
чланови школских
тимова

Август Израда годишњих и месечних планова рада психолога и педагога Педагог
Август Учешће у изради планова школских тимова:

 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања

 Тим за професионалну оријентацију
 Тим за инклузивно образовање
 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе,

самовредновање и развојно планирање
 Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
 Тим за обележавање културних активности школе

Чланови тимова

Август Учешће у изради планова стручних тела:
 Педагошког колегијума
 Наставничког већа

Чланови стручних
органа, директор
школе

Август Сарадња са наставницима у изради годишњих и месечних планова Наставници,
педагог

Август Сарадња са одељенским старешинама у изради планова рада
одељенских заједница

Одељенске
старешине, педагог

Август Ангажовање у изради Плана стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника

Директор школе,
педагог,
наставници

Јун Учешће у изради Школског програма Педагог,
наставници

2. Праћење и вредновање рада- 2 сата недељно
Јун,
Јул,

Учешће у изради Извештаја о годишњем раду школе Педагог, одељенске
старешине,
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Август предметни
наставници,
стручна већа,
чланови школских
тимова

Током године Праћење организације и ефеката образовно-васпитног рада, успеха и
понашања ученика

Директор школе,
помоћник
директора, педагог,
чланови тима за
самовредновање

Током године Континуирани увид у годишње и месечне планове наставника Директор школе,
помоћник
директора, педагог

Током године Посете часовима Директор школе,
помоћник
директора, педагог,
чланови тима за
самовредновање и
СТИО-а

Током године Праћење остваривања плана тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
координирање радом тома
Праћење и учешће у реализацији плана Тима за ПО, тима за
инклузивно образовање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој
установе , самовредновање и развојно планирање
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, тима за
обележавање културних активности школе

Чланови тимова

Током године Праћење ефеката иновативних подухвата (нових садржаја, облика,
метода и средстава, образовно-васпитног рада, мотивационих
подстицаја и посебних васпитних мера), као и примене нових
наставних планова и програма

Педагог

Током године Праћење и вредновање поступка оцењивања ученика Педагог, чланови
тима за
самовредновање

Током године Праћење постигнућа и подстицање напредовања ученика у учењу Педагог,
наставници

Током године Праћење усклађености програмских захтева са индивидуалним
способностима и могућностима ученика

Педагог

Током године Праћење оптерећености ученика у настави Педагог

Током године Праћење и вредновање мотивације ученика за рад и учење

Током године Праћење усклађености програмских захтева са узрасним
карактеристикама ученика

Током године Праћење развоја и напредовања личности ученика

Током године
(интензивно током
септембра и октобра)

Праћење прилагођавања ученика 1. и 5. разреда Педагог, учитељи
1. разреда,
одељенске
старешине 5.
разреда и
предметни
наставници

3. Унапређивање васпитно-образовног рада (рад са наставницима)- 6 сати недељно
Током године Рад са наставницима у припремању и планирању Педагог

Током године Посета часовима
(редовна настава, допунска настава, додатни рад, слободне
активности).
Педагошко-инструктивна помоћ на основу анализе посећених
часова

Педагог, директор
школе, помоћник
директора

Током године Посета часова новопримљених наставника и пружање помоћи у раду Педагог,
директор школе
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Током године Подршка јачању комуникације и сарадње, конструктивног решавања
сукоба, толерације

Током године Решавање проблема између наставника и ученика Педагог

Током године Утврђивање психолошких узрока заостајања појединих ученика у
образовним постигнућима и неадаптивних облика понашања

Током године Пружање подршке у раду са децом којима је потребна подршка

Током године Сарадња у идентификацији даровитих ученика и учешће у избору
садржаја у раду са њима

Током године Пружање подршке наставницима у индивидуализацији образовно-
васпитног рада, рада са децом са сметњама, талентованом децом

Током године Указивање одељенским старешинама на узроке поремећаја
интерперсоналних односа у одељењу и помоћ у њиховом
превазилажењу

Током године Испитивање ефикасности појединих облика и метода рада у односу
на индивидуалне способности ученика

Педагог

Током године Упознавање са психолошким принципима успешног учења,
мотивације за рад и групне динамике

Током године Подстицање и примена савремене организације, облика и метода
рада

Педагог

Август Сарадња са наставницима у изради годишњих и месечних планова Наставници,
педагог

Август Сарадња са одељенским старешинама у изради планова рада
одељенских заједница

Одељенске
старешине, педагог

Током године Сарадња у припреми организовања огледног и угледног часа Педагог

Септембар Упознавање учитеља 1. разреда са специфичностима ученика Педагог

Јун Учествовање у формирању одељења 5. разреда Педагог, учитељи
4.разреда,
одељенске
старешине 5.
разреда

Током године Помоћ одељенским старешинама у праћењу прилагођавања ученика
приликом поласка у први разред као и прилагођавања ученика петих
разреда на предметну наставу

Педагог

Током године Сарадња са одељењским старешинама у организацији и реализацији
рада одељењске заједнице у области насиља, учења, професионалне
оријентације, здравственог васпитања, групне динамике

Педагог

Септембар, Јануар Пружање помоћи при изради педагошких профила и ИОП-а ученика
са тешкоћама у учењу и развоју

Педагог, чланови
СТИО-а

4. Рад са ученицима- 10 сати недељно
Април,
Мај

Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости деце
за полазак у први разред

Педагог, васпитачи,
родитељи

Током године
(интензивно током
септембра и октобра)

Праћење адаптације ученика, посебно 1. и 5. разреда Педагог, учитељи
1. разреда,
одељенске
старешине 5.
разреда

Током године Праћење и подстицање адаптације новопримљених ученика Педагог, одељенски
старешина, Тим за
пријем
новопридошлих
ученика

Током године Праћење напредовања ученика и идентификовање ученика који
имају тешкоћа у праћењу наставе

Педагог,
наставници

Током године Идентификовање и праћење ученика који манифестују социјално
неприхватљиве облике понашања

Педагог,
наставници

Током године Пружање подршке деци која раде по индивидулном образовном
плану

Педагог, СТИО

Током године Идентификација и рад са даровитим ученицима Педагог,
наставници
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Током године Идентификација и рад на отклањању узрока проблема у учењу и
понашању ученика. Испитивање психолошких чинилаца успеха и
напредовања, узрока неуспеха и заостајања појединих ученика

Током године Огранизовање корективног рада са ученицима и учествовање у
појачаном васпитном раду

Током године Саветодавни-инструктивни рад са групом и појединцима који имају
развојне, емоционалне, социјалне тешкоће, проблеме у учењу,
прилагођавању, понашању

Током године Испитивање вредносних оријентација и ставова, мотивације за
учење, интересовања ученика

Током године Испитивање групне динамике одељења и статуса појединца

Током године Саветодавни рад у области породичне динамике

Током године Подршка професионалном развоју ученика- испитивање
професионалних интересовања, професионално информисање и
саветовање

Педагог

Фебруар,
Март

Тестирање заинтересованих ученика разреда у циљу
професионалног информисања

Педагог

Током године Организовање радионица чији су садржаји учење, насиље и облици
ризичног понашања, професионална оријенрација

Педагог

Током године Учешће у раду ученичких организација (Ђачки парламент) Педагог, ментор
Ђачког парламента

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима- 3 сата недељно
Приликом тестирања
деце за упис у први

разред

Прикупљање амнестичких података о развоју детета и породичним
условима живота ученика

Педагог

Током године Прикупљање информација и података значајних за упознавање и
праћење развоја и напредовања ученика

Педагог, одељенски
старешина

Током године Контакти с родитељима ради упознавања с проблемима њихове деце Педагог, одељенски
старешина

Током године Саветодавни рад са родитељима (групни\ индивидуални) у циљу
решавања развојних проблема, пружања помоћи у решавању
ситуационих и породичних криза, проблема учења, понашања

Педагог

Током године Упознавање родитеља с психолошким карактеристикама деце и
пружање саветодавне помоћи у усмеравању њиховог развоја

Током године Превентивни ментално-хигијенски рад са родитељима ради
усклађивања васпитних ставова родитеља и стварање здраве климе у
породици

Током године Сарадња са родитељима чија деца раде по индивидуалном
образовном плану (деца са тешкоћама у развоју и учењу,
талентована деца)

Педагог, одељенски
старешина, СТИО

Током године Указивање на могућност подстицања и усмеравања општег
професионалног развоја деце

Педагог

Током године Учествовање у реализацији одељенских родитељских састанака Педагог, одељенски
старешина

6. Истраживање образовно-васпитне праксе- 3 сата недељно
Током године Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање васпитно-

образовног рада, постојећих услова и сл.
Педагог,
Тим за
самовредновање

Током године Унапређивање рада стручних органа школе, образовно-васпитне
праксе, решавање актуелних образовно-васпитних проблема

Педагог

Током године Анализа успеха ученика и понашања на класификационим
периодима

Педагог

Током године Истраживања на тему насиља, професионалне оријентације, учења,
интересовања ученика

Педагог

Током године Израда посебних предлога, анализа извештаја за потребе стручних
органа школе као и просветно-педагошке службе Министарства
просвете

Педагог

7. Рад у стручним органима и тимовима- 2 сата недељно
Током године Сарадња са одељењским и стручним већима на унапређивању

васпитно- образовног рада
Чланови већа
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Током године Информисање стручних органа (Наставничко веће, Педагошки
колегијум) о резултатима истраживања и предлагање мера

Чланови стручних
органа

Током године Учешће у раду школских тимова (Тим за инклузивно образовање,
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ,
самовредновање и развојно планирање, Тим за међупредметне
компетенције и предузетништво, Тим за професионалну
оријентацију)

Чланови тимова

Током године Координисање радом тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања

8. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање –
1 сат недељно

Током године Сарадња с образовним, здравственим и социјалним институцијама и
другим установама које доприносе остваривању циља и задатака
образовно-васпитног рада

 Центар за социјални рад
 Дом здравља
 МУП
 Општина Велика Плана
 Удружење особа са инвалидитетом
 ИРК
 Основне и средње школе општине Велика Плана
 Министарство просвете

Август,
Септембар

Изграђивање концепције плана и програма стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника у школи

Педагог, стручна
већа, директор
школе

Током године Презентовање и активно учешће у стручним дискусијама у школи Педагог, стручна
већа

Месечно на
нивоу општине

Тромесечно на нивоу
округа

Учествовање у организованим облицима размене искустава и
сарадње школских педагога и психолога (актив психолога и
педагога на нивоу општине Велика Плана и на нивоу Подунавског
округа)

Педагог

Током године Организовање индивидуалног рада на стручном усавршавању
(семинари, саветовања, конгреси, сабори, секције)

9. Вођење документације- 1 сат недељно
Током године Вођење документације:

 план и програм рада (годишњи - глобални и месечни -
оперативни)

 Дневник рада
 Досијеи ученика
 Извештаји о посећеним часовима
 Документација о аналитичко- истраживачком раду
 Документација о сарадњи саученицима,

родитељима,наставницима
 Аналитички извештаји о успеху (полугодишњи и годишњи)

и дисциплини ученика, адаптацији, оптерећености...

Педагог

10. Припремање за рад- 10 сати недељно
Током године Припремање и планирање:

 рада с ученицима, наставницима и родитељима;
 анализа и саопштења;
 предавања за ученике, наставнике и родитеље;
 материјала за поједина истраживања и израду инструмената;
 посета часовима;
 огледних предавања;
 увођења иновација у образовно-васпитни процес;
 праћења и проучавања потребе стручне литературе

Током године Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима,
тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и
активностима у школи и изван ње.

Педагог, стручни
активи, стручни
органи, тимови
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5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА,
ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ

5.1. Школски одбор
ПЛАН РАДАШКОЛСКОГ ОДБОРА

рб О П И С П О С Л О В А Време извршења
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДАШКОЛЕ
а) припреме за почетак шк. год.
б) извештај о реализацији годишњег плана
рада школе
ц) годишњи план рада

2. ОРГАНИЗАЦИОНО – МАТЕРИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ
а) финансијско стање школе
б) усвајање периодичног рачуна
ц) усвајање завршног рачуна
д) прикупљање средстава за опремање
школе

3. КАДРОВСКА ПРОБЛЕМАТИКА И ДРУШТВЕНА СРЕДИНА
а) расписивање конкурса
б) анализа извештаја о раду
ц) анализа сарадње са друштвеном
средином
д) културна и јавна делатност школе

5.2. Директор школе

Основне функције директора школе су планирање, организовање, кадровска политика, руковођење
и контрола.

Р.б Инструктивно педагошки рад

1 Разговор са сарадницима о изради нових програма
2 Едукација сарадника и наставника (оцењивање)
3 Посета редовним часовима

4 Едукација наставника о примени савремене
образовне технологије

5 Педагошко – инструктивна помоћ наставницима
6 Планирање педагошко – инструкивног рада

7 Помоћ наставницима у примени нових наставних
облика и метода

8 Израде докуманата за евалуацију

Рад са стручним већима и активима, стручним сарадницима и родитељима

1 Састанци са Стручним активима
2 Праћење рада педагога и психолога
3 Присуство општим родитељским састанцима
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4 Свакодневни пријем родитеља и сарадника
Финансијско-материјални послови

1 Свакодневни увид у рад административно-финансијске службе
2 Анализа финансијског пословања

3 Евиденција уплата за школску уплату, задругу, исплату зарада, екскурзије ученика и друге
уплате

Послови организације васпитно-образовног рада
1 Израда распореда часова
2 Организовање почетка школске године
3 Израда годишњег програма рада
4 Организација поправке и чишћење школских објеката
5 Организација рада актива
6 Организовање рада ђачке кухиње
7 Организација општих и појединачних родитељских састанака
8 Остали организациони послови

5.3. Помоћник директора

Помоћник директора обавља следеће послове:

- Учествује и координира у изради Годишњих планова и програма рада школе и изради глобалних и
месечних планова рада наставника и стручних сарадника
- Организује и одговоран је за педагошки рад школе и предузима мере и радње на унапређењу ОВ
рада у сарадњи са педагошко – психолошком службом и наставницима
- Прати реализацију ГПР школе непосредно или кроз педагошку документацију
- Са директором врши распоред задужења и прати остваривање истих уз пружање неопходне помоћи
- Учествује у планирању, кординацији и раду састанака стручних органа школе
- Прати припрему и рад наставника и заједно са директором и стручном службом остварује увид кроз
инструменте и критеријуме за вредновање рада наставника
- Учествује у изради извештаја, оцена и анализа о успеху ученика и остваривању задатака школе.
- Прати и контролише вођење педагошке документације
- Сарађује са ученицима и родитељима путем индивидуалних разговора или састанака
- Иницира рад стручних служби и радника техничке службе и одржавања на стварању што
повољнијих услова за извођење наставе, безбедности и здравља ученика.

5.4. Секретар школе

У табели су приказани послови секретара школе

Послови и радни задаци седмично
Планирање рада 2
Послови нормативне делатности 2
Организација рада 2
Стручно усавршавање 2
Кадровски и персонални послови 2
Послови управног поступка 2
Административни послови 6
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Послови инспекцијских служби 2
Припремање материјала за органе управљања 2
Извештајни послови 2
Послови евиденције 4
Упис ученика 2
Учешће у стручним органима 2
Сарадња са ученицима и родитељима 4
Рад са помоћним радницима и куварицама 2
- Текући послови 2

Свега 40

5.5. Савет родитеља

Савет родитеља школе, чиниће родитељи изабрани од стране Савета родитеља сваког одељења.
Савет родитеља ће сарађивати у организовању рада школе и стварању повољних услова за њен рад:
- разматрајући успех ученика у учењу и владању и услове за рад школе,
- учествујући у уређивању школске средине,
- планирајући и реализујући екскурзије,
- помажући сарадњу са привредним субјектима,
- разматрајући извештаје о раду школе и предлагаће мере за побољшање,
- предлажући и бирајући своје представнике.

План рада Савета родитеља

Септембар

 Конституисање Савета родитеља,
 Извештај о реализацији ГПРШ
 Усвајање плана рада за школску 2018/2019. годину,
 Упознавање са школским календаром и планирање активности у односу на

исти,
 Упознавање са резултатима рада школе у протеклој години
 Давање сагласности на програм екскурзија и наставе у природи
 Сарадња са школом на уређењу школских просторија и школског дворишта
 Учешће родитеља у акцијама школе

Новембар  Успех ученика на крају првог класификационог периода
 Успостављање сарадње са другим школама и институцијама

Јануар  Извештај о успеху ученика на крају 1. полугодишта


Март
 Припреме за озелењавање школског дворишта и уређење школе
 Избор уџбеника
 Вредновање рада школе

Април
 Учешће у реализацији програма професионалне оријентације ученика
 Успех ученика на крају трећег класификационог периода
 Сарадња са локалном средином



103

Јун

 Извештај са реализованих: излета, екскурзија, наставе у природи
 Успех ученика на такмичењима
 Извештај о успеху ученика на крају 2. полугодишта
 Предлог родитеља за Програм рада Савета родитеља за следећу школску

годину
 Реализација учешћа родитеља у опремање школе и школског дворишта-

извештај
 Предлози за побољшање рада у наредној школској години

5.6 .Ђачки парламент

У школи је формиран Ђачки парламент. У сваком одељењу седмог и осмог разреда биће и
ове школске године изабрана два ученика, а на конститутивној седници од свих бираних ученика
изабраће се председник и подпредседник. Координатор Ђачког парламента биће наставница историје,
Нада Марјановић-Дакић, а помоћ у раду пружаће јој психолог школе Милица Милорадовић
Станковић.

Ђачки парламент основне школе “Карађорђе” оснива се ради:

 подстицања демократских односа међу ученицима у школи,

 развијања критичког односа према друштвеним феноменима и догађајима,

 усмеравања ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима,

 развијања културе дијалога, подстицања толеранције и развијања истинске солидарности,

 развијања свести о равнотежи између права и одговорности,

 активног учешћа у образовно-васпитним активностима школе,

 иницирања и реализације сопствених акција у области науке, културе, спорта и других

делатности од интереса за ученике школе

 развијања сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и

руководством школе

 учешћа у раду Тимова: Обезбеђивање квалитета и развој установе, самовредновање и

развојно планирање и Заштита ученика од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања

 успостављања и развијања сарадње са ученичким парламентима и другим сличним

организација младих у земљи

 обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

 давања мишљења на битне акте школе и учествовања у евалуацији рада школе

Ђачки парламент се бира из редова ученика седмог и осмог разреда. Парламент чине по два

представника сваког одељења у школи који су изабрани на састанцима одељењске заједнице.
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Парламент се бира сваке школске године и има председника, подпредседника, секретара и извршни

одбор. Председник и секретар се бирају јавним гласањем на првом састанку ученичког парламента.

Ђачком парламенту у раду помажу стручни сарадници школе, секретар школе и наставници који су

задужени за рад заједнице ученика.

Парламент ће своје седнице одржати по потреби, а најмање 4 пута годишње, односно на почетку и

крају сваког полугодишта.

Извршни одбор парламента, као извршни орган Ђачког парламента, радиће зависно од предвиђеног

програма и одржаће састанке најмање једном месечно.

Састанци Ђачког парламента одржаваће се наизменично у матичној и две подручне школе, а у циљу

повезивања и развијања припадност истој школи.

Програм рада Ђачког парламента усваја Извршни одбор након разматрања, а исти је задужен за

спровођење програма у сарадњи са наставником задуженим за координирање између издвојених

одељења, Надом Марјановић-Дакић, стручним сарадницима школе и одељењским старешинама.

План рада Ђачког парламента

Септембар
1.Формирање СКУПШТИНЕ Ђачког парламента
2.Формарање одбора и избор ПРЕДСЕДНИКА
3.Израда Плана рада Ђачког парламента
4.Организовање посета
5.План активности поводом Дечије недеље- мото „Растемо као једно, бољи смо заједно“

Октобар
1.Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива у школском животу. Вршњачко посредовање у
решавању сукоба, помоћ другу са тешкоћама. Правила понашања
2.Спортска недеља
3.Дечија недеља- Сусрет са председником општине
4.Организовање посета- Сајам књига , Сајам науке , посета музејима
5. Сарадња са градском библиотеком „Радоје Домановић“, удружењем особа са инвалидитетом
Велике Плане „Воља за животом“ (током године)

Новембар
1.Обележавање Међународног дана толеранције
2.Контакт са неком школом из Општине и Канцеларијом за младе
3.Размена ученика

Децембар
1.Обележавање Међународног дана борбе против СИДЕ
2.Хуманитарна акција - пакетићи за Нову годину (у сарадњи са Црвеним крстом)
3.Организовање забавног живота у школи - Нова година

Јануар
1.Организовање приредбе поводом прославе школске славе- Светог Саве
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Фебруар
1.Организовање забавног живота у школи- Дан заљубљених
2.Учешће Ђачког парламента у уређивању школског простора, сајта ...
3. Давање предлога и мишљења у вези са избором уџбеника

Март
1.Давање предлога стручним органима школе о организацији наставе и унапређењу наставног
процеса
2.Учешће Ђачког парламента у уређивању школског простора- зидне новине, пано, плакати, постери
3.Књижевне вечери- организовање Дана поезије
4.Контакт са Ђачким парламентом других школа и Канцеларијом за младе
5. Размена ученика

Април
1.Организовање акције у циљу промоције „здравог живота“ (Дан здравља, Дан планете земље)
2. Разматрање предлога за унапређење сарадње ученика и наставника. Подршка ученицима.
Критеријуми оцењивања
3. Припреме прославе дана Школе
4.Учешће на спортским такмичањима, Организовање турнира у разним спортским активностима

Мај
1.Иницирање покретања нових секција из области које побуђују већа интересовања ученика
(Професионално информисање, Савремена примена информационих технологија, ...)
2. Продајна изложба ученичких радова
3.Спортска такмичења и такмичење „Ја имам таленат“, поводом прославе Дана школе
4.Додела награда најбољим ученицима и предлог за ученика генерације
5. Давање предлога и мишљења у вези са ваннаставним активностима за наредну школску годину
6. Давање предлога о екскурзијама и излетима активностима за наредну школску годину

Јун
1.Свечани програм за ученике генерације
2.Анализа рада Ђачког парламента на крају школске године и израда плана рада за наредну школску
годину
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6. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАСТАВНИКА

(Саставни су део Годишњег плана рада школе чине и његов посебни део-прилог-анекс који се чува у
школи)

Глобални планови рада наставика сачињени су током августа 2018. године и представљају
саставни део овог Плана. Оперативне планове рада наставници сачињавају месечно. Глобални и
оперативни планови се у електронском облику чувају у архиви школе.

Индивидуалне образовне планове рада наставници израђују тромесечно или за шест месеци,
а копије се чувају у канцеларији педагога и психолога школе. Садржајем ИОП-а утврђује се
прилагођен, измењен и обогаћен начин образовања и васпитања ученика.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунски рад биће намењен ученицима који повремено заостају у раду,
односно имају тешкоћу у раду или заостају у савлађивању програма због изостајања или
сл. Извођење ове наставе обављаће се током целе школске године са ученицима од првог до
осмог разреда.
Основни циљ је да се омогући савладавање наставних садржаја. Организоваће се у
групама, паровима или индивидуално, зависно од потреба. Евиденција о раду водиће се у
Дневнику – осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи.

ДОДАТНА НАСТАВА

Додатни рад организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда који постижу–
испољавају посебну склоност и интересовање из оних наставних предмета који су
предвиђени наставним програмом. У фази препознавања ученика биће обухваћен већи број њих, а
процес препознавања извршиће се:
-на основу процене предметних наставника (начину рада, активности ученика...);
-запажања одељенских старешина;
-мишљења родитеља;
-мишљења педагога и психолога;

ИЗБОРНА НАСТАВА, СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

За ученике од првог до осмог разреда-верска настава/ грађанско васпитање (обавезни изборни
предмет)
За ученике од првог до осмог разреда- ромски језик са елементима националне културе (ученик
припадник националне мањине који слуша наставну на српском језику може да изабере овај
предмет, али није у обавези)
За ученике првог разреда- пројектна настава
За ученике од другог до четвртог разреда- чувари природе/ народна традиција/лепо писање/ ромски
језик са елементима националне културе
За ученике петог и шестог разреда- чувари природе/ хор и оркестар
За ученике седмог и осмог разреда- информатика и рачунарство/ шах/ домаћинство/ ромски језик са
елементима националне културе.
За ученике седмог разреда-изабрани спорт-одбојка
За ученике осмог разреда-изабрани спорт-одбојка ( Велико Орашје)/ кошарка (Старо
Село)/фудбал( Матична школа).
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава биће организована и изведена према распореду који утврди Наставничко веће за
ученике упућене на поправни испит.

Припремна настава организованће се и за ученике VIII разреда из српског језика и математике, као и
биологије, географије, историје, физике и хемије, са циљем да се што боље припреме за малу матуру.
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7. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАНИХ
АКТИВНОСТИ

7.1. Ваннаставне активности и ученичке организације

Слободне активности ученика представљају облик образовно-васпитног рада и друштвеног
деловања, којим се омогућава ученику да открије, задовољи и даље развије посебна интересовања,
склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва.
Њима се богати програмска структура школе, битно доприноси усклађивању личних и других
интереса, свестраном и слободном васпитању ученика. Својим садржајем и облицима, слободне
активности и ученичке организације знатно доприносе повезивању школе и друштвене средине. Ове
активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних задатака:

- подстичу најразноврсније врсте стваралаштва;
- буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да ученици упознају

најразноврснија достигнућа у науци, техници и култури;
- пружају прилике и услове за здраву и ведру забаву, разоноду, спортске активности и

испуњавају део слободног времена корисним садржајем.
- развијају самоиницијативу, неговање спремности, смисла и способности за међусобно

комуницирање у колективу;
- развијају способности за процењивање својих и туђих поступака и резултата рада, неговање

конструктивне критике, толеранције, изграђивање и усвајање норми демократског друштва,
неговање међусобних поверења, солидарности, другарства;

-оспособљавање ученика за самостално организовање живота и рада, рационалну организацију и
планирање.

У ваннаставне и ученичке организације се укључују ученици од првог до осмог разреда.
При формирању појединих група, облика ваннаставних активности, избора садржаја и начина
деловања, неопходно је водити рачуна о следећим опште важећим принципима:

1) заснивање свих садржаја и облика активности на општем васпитању у циљу постизања
задатака школе;

2) повезаност са другим облицима и садржајима образовно-васпитног рада у школи;
3) прилагођеност садржаја, облика, начина и организовања рада узрасним могућностима и

потребама (у млађим разредима треба развијати и стварати ситуације у којима ће ученици
испољавати жељне облике понашања и стицати непосредна искуства);

4) уважавање и подстицање индивидуалних склоности, интересовања и способности;
5) добровољност приступања у поједине облике опредељивања за садржаје и начине рада;
6) слободно учешће у одабраним активностима;
7) васпитно усмеравање ученика;
8) подруштвљавање ових активности и њихова повезаност са активностима, животном средином

и праксом;
9) осигурање педагошке помоћи одраслих;
10) континуирани рад током целе школске године;

За ову школску годину планиране су следеће слободне активности:
 млађи разреди: ликовна, музичка, драмска, спортска, рецитаторска секција;
 старији разреди: драмско-рецитаторска, литерарна, музичка, ликовна, саобраћајна секција,
спортске секције (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка).

Детаљне оперативне планове ваннаставних активности сачињавају задужени наставници.
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Планови се налазе у школској архиви.
Ове школске године наша школа је укључена у пројекат “Спорт у школи“. Програм је намењен

ученицима млађих разреда, који се добровољно пријављују. Биће формиране две групе (први- други
и трећи-четврти разред), са којима ће стручна лица радити једном или два пута недељно.

Ученичке организације су носиоци појединих активности у школи, а у свој рад укључују један
одређен број или све ученике (приликом извршења појединих радних, хуманитарних и других
акција). Ове организације раде на основу својих нормативних и програмских докумената и њихов
рад се координира и помаже преко одговарајућих органа школе у сарадњи са Општинским
руководствима.
Када говоримо у ученичким организацијама, у нашој школи функционише Подмладак Црвеног
крста и Дечји савез.

Дечји савез
Дечји савез је опште васпитна, друштвена добровољна организација деце, независна у односу на
политичке организације и партије. У њој се извршавају, остварују, развијају и усклађују потребе и
интереси детета у друштву.
Дечји савез окупља децу основно-школског узраста. Сваке године, приликом обележавања Дечије
недеље, ученици првог разреда примају се у Дечји савез на сечаној приредби.

Подмладак Црвеног крста
Ова организација обухвата све ученике од првог до осмог pазредa. Сви ученици који желе на
почетку школске године уплаћују чланарину, према одлуци Општинске организације Црвеног крста,
која се усваја на годишњој скупштини.
У свакој школској згради је одређен наставник руководилац који усмерава рад ове организације.
Свако одељење као основна јединица има председника, потпредседника, благајника и хигијеничара.

Организација ће се укључивати у хуманитарне и друге акције солидарности, које организује
Општински одбор Црвеног крста.

7.2.Екскурзије, посете, излети
(релације, време, задужене особе)

На основу члана 56. Закона о основама система образовања и васпитања (даље:Закон),члана 58
Закона о основној школи (даље: ЗОШ) и члана 41.Статута Основне школе „Карађорђе“ Велика
Плана бр 68 од 17.02.2010.године Школски одбор на седници одржаној 12.03.2010.године
усвојио је ПРАВИЛНИК ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ“ ВЕЛИКА ПЛАНА О ИЗВОЂЕЊУ
ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА.

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ

Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ екскурзије је савладавање
дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у
природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа који су у
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вези са делатношћу школе.

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучавање објеката и
феномена у природи и очување узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима; стицање нових сазнања; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких
навика; упознавање занимања људи који су карактеристична за поједине крајеве; развијање
позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; изграђивање
естетских, културних и спортских потреба и навика, као и позитивних социјалних односа међу
ученицима и наставницима.

САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ

Садржаји екскурзија базирају се на Наставном плану и програму и саставни су део Годишњег
програма рада школе.

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ

Одељенска и стручна већа школе достављају предлог плана и програма екскурзије
Наставничком већу школе ради разматрања и одлучивања, овај предлог разматра и даје сагласност
Савет родитеља школе.
Програм и план екскурзије садржи: образовно васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје
којима се постављени циљеви остварују, носиоце предвиђених садржаја и активности, време трајања
екскурзије, путне правце, техничку организацију, начин финансирања, предрачун путних трошкова и
слично.

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Екскурзија и излет се организују и изводе уз предходну сагласност родитеља, за најмање 70%
ученика истог разреда и ако су обезбеђени одговарајући услови за остваривање циљева и задатака
екскурзије и излета.
Екскурзија се изводи у оквиру државних граница.
За ученике од првог до четвртог разреда школа може организовати излет, један дан, у складу са
узрастом и наставним планом и програмом.
За ученике петог и шестог разреда, екскурзија може да траје до два дана.
За ученике седмог и осмог разреда екскурзија може да траје до три дана.
Ако су екскурзија и излет организовани у време наставних дана, ови дани морају бити надокнађени
у складу са школским календаром и годишњим планом рада школе.
Директор школе је дужан да од агенције затражи документацију којом она доказује референце и
искуство у ђачком и омладинском туризму.
О висини надокнада за наставнике одлучује Савет родитеља и оне се обрачунавају у бруто износу и
исплаћују у складу са законом, на терет родитеља ученика који путују.
Родитељи ће бити ослобођени било каквих накнадних издатака за време извођења путовања.
Школа може да распише јавни позив, тендер, неколико месеци пре реализације екскурзије. За
екскурзије планиране за прво полугодиште, у периоду текуће године, а за екскурзије планиране за
друго полугодиште, у периоду октобар-новембар претходне године.
Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз, директор је обавезан да
обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе
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- за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности, не старији
од 6 месеци

- за остале аутобусе, записник о извршеном техничком прегледу аутобуса не старији од
5 дана

- тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су задужени за превоз
ученика
Директор школе је у обавези да обавести надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и
времену поласка ученика, као и о броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика,
наставног и другог особља које учествује у извођењу путовања.
Директор школе је дужан да организује консултативне разговоре пре извођења путовања, што
подразумева укљученост свих интересних група у процес одлучивања и планирања.
Пре изведеног путовања, наставници и ученици ће бити упознати са правилима понашања којих су
дужни да се придржавају:

- забрањено пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за наставнике и
ученике

- неопходно да све предвиђене активности буду реализоване током 24 часа
- неопходно обезбедити лекара пратиоца за путовања дужа од два дана
- за сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ, старатељ, достави

здравствени лист (који садржи податке о здравственом стању ученика на основу здравственог
картона и прегледа ученика, а попуњавају га родитељ ученика, ординирајући лекар и лекар пратилац,
односно лекар у месту где ученик борави за време путовања).

План дежурства ученика и наставника за време путовања, саставни је део плана и програма
екскурзије.
Екскурзија може да се изведе само ако су обезбеђени превоз, смештај и исхрана ученика. Ако нису
испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана екскурзије јесу директор
школе, одељенски старешина и стручни вођа пута. Стручног вођу пута именује директор школе уз
консултовање Наставничког већа.
Директор школе је одговоран за извођење екскурзије.
Одељенски старешина стара се о здрављу, безбедности, понашању, смештају и исхрани ученика.
Стручни вођа пута обавља стручне припреме екскурзије. У сарадњи са предметним наставницима
припрема и изводи програм екскурзије који се односи на остваривање постављених образовно-
васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни вођа пута бира се из реда
наставника који реализују наставне планове и програме који су у вези са циљевима, задацима и
садржајима екскурзије.
Туристичко предузеће односно агенција дужна је да достави директору школе услове за извођење
програма екскурзије услове за извођење програма екскурзије - понуда са калкулацијом трошкова.
Туристичко предузеће, односно агенција одговорни су за организовање екскурзије према
закљученом уговору са директором школе.
У случају приговора родитеља и других лица на програм, услове, организацију или финансирање
екскурзије, Школски одбор је дужан да их размотри, предузме одговарајуће мере и о њима обавести
подносиоца приговора и Министарство просвете.
Путни правци, објекти, крајеви и предели који треба да се посете, одређују се према понуди
туристичког предузећа односно агенције, а у складу са програмом екскурзије.
Екскурзија се изводи према школском календару у трајању од један до три настава дана у времену
утврђеном годишњим програмом рада школе.
Техничку организацију екскурзије (превоз, смештај, исхрана и сл.) школа може да повери
регистрованом туристичком предузећу, односно агенцији која је овлашћена за ове послове и
испуњава услове из кодекса удружених туристичких организација Србије. Избор туристичког
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предузећа односно агенције врши директор школе, на основу најповољније понуде, по претходно
прибављеном мишљењу Школског одбора.
Међусобне обавезе између туристичког предузећа, односно агенције и школе уређују се уговором
на основу прихваћене понуде, са калкулацијом трошкова.
На уговор сагласност даје Школски одбор.
У поступку припреме екскурзије потребно је прибавити најмање три понуде туристичког предузећа,
односно агенције.
Уговор о међусобним односима између туристичког предузећа односно агенције и школе, поред
осталог садржи и: врсту и категорију објекта за смештај и исхрану ученика; обавезе туристичке
организације у погледу превоза, животне, здравствене и материјалне сигурности ученика и
наставника, цену аранжмана и гаранцију банке да ће туристичко предузеће, односно агенција
извршити обавезе из уговора.
Уколико се за екскурзију користи аутобус, директор школе је дужан да оствари увид у путни налог
возача и провери да ли је потврђена исправност аутобуса, односно извршена његова техничка
контрола.
Ако возач нема путни налог или није потврђена техничка исправност аутобуса, директор школе је
дужан да одбије извођење екскурзије тим аутобусом и захтева друго технички исправно возило.
Ноћна путовања ученика нису дозвољена.
Ако је маршрута екскурзије дужа, обезбеђује се и сувозач.
Уколико се за време екскурзије ученик разболи, стручни вођа пута обезбеђује лекарску помоћ и
обавештава родитеље о болести ученика.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

По завршетку екскурзије стручни вођа пута и представник туристичке агенције сачињавају
извештај о екскурзији, са оценом о реализацији програма и плана екскурзије и квалитету пружених
услуга. Извештај о реализацији екскурзије разматра и усваја Наставничко веће школе и Школски
одбор. Одељенски старешина упознаје родитеље са извештајем о реализацији екскурзије на
родитељском састанку.
Ток екскурзије, реализацију циљева, садржаје и активности разматрају Одељенска већа, разредне
старешине, одговарајући стручни активи, Савет родитеља и ученици на часу одељенских заједница.
Извештај о изведеној екскурзији, по усвајању, уноси се у дневник рада и у годишњи извештај о раду
школе.
Уколико се приликом разматрања извештаја о реализацији екскурзије оцени да програм екскурзије
није реализован или да туристичко предузеће, односно агенција, нису испоштовали уговорене
обавезе, школа је дужна да о томе обавести Министарство надлежно за послове туризма, ради
предузимања законских мера.

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Средства за реализацију екскурзије, по правилу, сносе родитељи ученика.
Средства за организовање екскурзије могу се обезбедити, посебно за ученике слабијег материјалног
и социјалног стања, и из средстава остварених радом ученичке задруге, сопствених прихода школе
или путем спонзорства и донаторства.
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Разред РЕЛАЦИЈА Динамика Носилац посла

I
Велика Плана –Јагодина (обилазак Аква парка
и Зоо врта)-Велика Плана

Мај/ јун Учитељи

II

Велика Плана - Београд –(обилазак
Калемегдана ,Зоолошког врта,посета
дечјег позоришта Бошко Буха или Пуж )- Авала –
Вел. Плана

Мај/ јун Учитељи

III

Велика Плана- Београд
(обилазак Музеја ваздухопловства, Аде Циганлије,
Звездиног стадиона и Ботаничке баште) –Вел. Плана Мај/ јун Учитељи

IV

Велика Плана -Крагујевац (обилазак Шумарица)-
Топола (црква светог Ђорђа, посета маузолеја
династије Карађорђевића) – Аранђеловац –пећина
Рисовача- Велика Плана

Мај/ јун Учитељи

V
Велика Плана – Ниш
(Чегар,Ћеле кула,Медијана,тврђава)–Соко Бања
– В. Плана

Мај/ јун Oдељенске
старешине

VI
Велика Плана– манастир Жича – Матарушка Бања–
Врњачка Бања– манастир Љубостиња–
Крушевац (обилазак Лазарице) – Велика Плана

Мај/ јун Oдељенске
старешине

VII

ПРВИ ДАН: Велика Плана-Аранђеловац-Ваљево-Тршић-
Манастир Троноша-Бања Ковиљача-Златибор(смештај , вечера
и ноћење)
ДРУГИ ДАН: Златибор (доручак)-Шарганска осмица (вожња)-
Мокра Гора(РУЧАК) –Мећавник-Сирогојно- ,,Сtопића
пећина,, ,,Гостиљски водопади,, Златибор (смештај , вечера и
ноћење)
ТРЕЋИ ДАН: Златибор(доручак)-Торник-Чачак-Овчар
бања(Манастир Ваведење)-Крагујевац-Велика Плана
*Ноћења су у објекту категорисаном са две или три звездице
Ноћење у једном објекту за све ученике.

Септембар/
октобар

Oдељенске
старешине

VIII

ПРВИ ДАН: ВеликаПлана-Београд-Крушедол-Сремски
Карловци-Бечеј-Суботица(смештај. вечера и ноћење)
ДРУГИ ДАН: Суботица -Палић-Сомбор (кућа Лазе Костића)-
Бачка Топола-Нови Сад(смештај, вечера и ноћење)
ТРЕЋИ ДАН: Нови Сад-Петроварадин-Београд-Велика Плана.
*Ноћења су у хотелу са најмање три звездице
Ноћење у једном објекту за све ученике.

Септембар/
октобар

Oдељенске
старешине

У оквиру предмета верска настава, историја и георафија, у току школске године биће
организовани излети по разредима за све ученике, у циљу посета културно- историјским и верским
објектима. Датуми ће бити одређени касније, у складу са другим обавезама ученика.
Током године, у априлу или мају, школа ће организовати једнодневни излет- „добровољну шетњу“ до
оближњег манастира. Моћи ће да се прикључе сви ученици, родитељи и запослени који желе.

Рекреативна настава биће огранизована у току школске 2018/2019. године (планиран термин
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април 2019. године) уколико се за тим укаже потреба, а уз сагласност Савета родитеља.
8.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА

Проблеми образовно -васпитног рада са младима и њихово брже оспособљавање за живот и рад
представља прворазредни задатак за све школске колективе и педагошке раднике.

Чињеница је да је рад на васпитању из године у годину све тежи и сложенији. Тако се пред
просветне раднике стављају све већи и озбиљнији васпитни циљеви и задаци, за које је неопходна и
шира друштвена подршка и помоћ.
Циљ васпитног рада:

Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан развој
личности и припрема за живот и даље опште и стручно образовање и васпитање.
Васпитавањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и умења и

стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности,
стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове околине,
развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности, васпитање
за хумане и културне односе међу људима (без обзира на пол, расу, верску припадност, националност
и лично уверење), неговање и развијање потреба за културом и очување културног наслеђа и стицање
основних сазнања о лепом понашању у свим приликама.

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ

Садржај рада Извршиоци Време
1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима
-Упознавање ученика са школом, сусрети родитеља,
наставника и ученика; договор о узајамним очекивањима,
потребама и захтевима
- Активно учешће заједнице ученика и Савета родитеља у
изради правила понашања у школи
- Адаптација ученика на живот у школи; укључивање ученика
у школске активности.
- Изграђивање свести о припадању школи и идентитету
школе.

-Предметни наставници
-Одељењске
старешине
-Тим за заштиту ученика
од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања

IX

2. Подстицање личног развоја
- Постицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање
сопствених вредности, учење видова самопотврђивања уз
уважавање личности других ученика.
- Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба,
мисли и акција
- Упознавање својих и туђих потреба

-Предметни наставници
-Одељењске
старешине
-Педагог и психолог

Током
године

3. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
- Разумевање других ученика и усклађивање њихових
поступака активности у социјалној групи
- Развијање толеранције према разликама у мишљењима,
ставовима, особинама, навикама, изгледу и потребама
других.
- Успостављање, неговање и развијање односа са другима:

-Предметни наставници
-Одељењске
старешине
-Педагог и психолог

Током
године
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пријатељство, сараднички односи, односи међу генерацијама,
односи у породици и школи, чиниоци који доводе до
повезивања и нарушавања односа
- Сарадња у школи
4. Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба
- Развој сарадничке комуникације; активно, пажљиво слушање
другог у комуникацији и тумачење критике; изражавање својих
опажања, осећања и потреба, представљање јасних захтева без
оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности на
другу особу; конструктивно одговарање на критику.
- Познавање невербалне комуникације и њених особености
- Динамика сукоба; стратегија и стилови понашања у сукобу и
конструктивно решавање сукоба

-Одељењске
старешине
-Педагог и психолог

Током
године

5. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
- Прихватање личних проблема као изазова за њихово
решавање и развој; изграђивање и коришћење ефикасних
начина за решавање проблема
- Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми
превазилажења, изграђивање контроле и социјалне подршке
- Суочавање са неуспехом, развијање и јачање личне контроле
и истрајности.
- Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички
обрачуни и слична непожељна понашања.
- Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам,
наркоманија...)- превентивне активности

-Одељењске
старешине
-Педагог и психолог
-Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања
-Предметни наставници

Током
године

6. Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности
- Упознавање сазнајних и практичних вредности, моралних
норми и вредности, неговање моралних односа и активности.
- Критички однос према вредностима израженим у
масмедијима и непосредном окружењу
- Афирмација позитивних примера у неговању моралности.

-Предметни наставници
-Одељењске
старешине
-Педагог и психолог

Током
године

8.1.Инклузивно образовање

Инклузивно образовање се односи на могућност школе да обезбеди квалитетно образовање свој
деци, без обзира на њихове различитости. Инклузија се дефинише као процес препознавања и
одговарања на различите потребе деце кроз повећање учешћа у учењу, културном животу, и животу
заједнице, као и кроз смањивање искључивања из образовања. Школа треба да буде отворена за све
ученике/ ученице. Сва деца треба да буду део школске заједнице, без обзира на њихове снаге и/или
слабости у појединим областима.

Основна школа „Карађорђе“ била је укључена у пројекат „Оснаживање школа за инклузивно
образовање- различити, а исти“. Наставници и стручни сарадници су сада у великој мери
самосталнији и компетентнији за имплеметацију инкузивног образовања у школи.

Тим за инклузивно образовање и ове године функционише у следећем саставу:

1. Драгана Станојевић, педагог и координатор;
2. Горана Милосављевић, наставница српског језика (заменик);
3. Јасмина Митић, наставница географије;
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4. Зорица Панчић Савић, наставница биологије;
5. Јован Станковић, наставник математике;
6. Верица Милетић, учитељица;
7. Славенка Кркобабић, учитељица;
8. Александар Скачков, директор школе;
9. Богдановић Наташа, представник родитеља
10. Мирјана Донић, представник локалне заједнице

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАШКОЛСКУ 2018/
2019. ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ОДГОВОРНА
ОСОБА

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Упознавање
Наставничког већа и
осталих актера школе са
Акционим планом

ТИО Август

Д
И

Р
Е

К
Т

О
Р

Ш
К

О
Л

Е

Записник са
седница
наставничког већа

Упознавање Савета
родитеља са Акционим
планом

ТИО Септембар
(прва седница
Савета
родитеља)

Записник са
састанка Савета
родитеља

Упознавање Школског
одбора са
Акционим планом

Представник
ТИО-а

Септембар Записник са
састанка
Школског одбора

Израда педагошких
профила за ученике који
раде по ИОП-у

ТИО и
Подтимови
(одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Септембар Записник са
састанка ТИО-а и
педагошки
профили

Израда ИОП-а и анализа
од стране СТИО-а

ТИО и
Подтимови
(предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Септембар/
октобар

Записник са
састанка ТИО-а и
ИОП-и

Усвајање планова од
стране Педагошког
колегијума

ТИО и Педагошки
колегијум

Септембар/
октобар

Записник са
састанка
Педагошког
колегијума
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Планирање распореда
одржавања угледних
часова

ТИО и
председници
стручних већа

Почетак првог/
другог
полугодишта
(септембар и
јануар)

Записник са
састанка ТИО-а

Обилазак часова у
одељењима у којима
неки од ученика раде по
ИОП-у

ТИО, предметни
наставници

Током године Фотографије и
протоколи са
посећених часова

Сарадња са родитељима
ученика који раде по
ИОП-у

ТИО и
Подтимови,
одељенске
старешине

Током
године

Записник са
састанка ТИО-а,
ИОП-и

Укључивање ученика
који раде по ИОП-у у
рад секција

ТИО и
Подтимови,
предметни
наставници

Током године Записник са
састанка ТИО-а,
дневници
образовно-
васпитног рада

Учешће ученика који
раде по ИОП-у у
прослави Дечије недеље

ТИО и учитељи Октобар Записник са
састанка ТИО-а,
фотографије

Кратка анализа
остварених постигнућа

ТИО и предметни
наставници

Новембар (крај
првог
класификацион
ог периода)

Записник са
седница
наставничког већа

Евалуација ИОП-а ТИО и
Подтимови
(предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Јануар Записник са
састанка ТИО-а

Усвајање евалуација од
стране Педагошког
колегијума

ТИО и Педагошки
колегијум

Јануар Записник са
састанка
Педагошког
колегијума

Упознавање
Наставничког већа са
евалуацијом ИОП-а

ТИО и предметни
наставници

Јануар
(крај другог
класификацион
ог периода)

Записник са
седница
наставничког већа
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Израда ИОП-а за
наредни период и
анализа од стране ТИО-
а

ТИО и
Подтимови
(предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Јануар/
фебруар

Записник са
састанка ТИО-а и
ИОП-и

Усвајање планова од
стране Педагошког
колегијума

ТИО и Педагошки
колегијум

Јануар/
фебруар

Записник са
састанка
Педагошког
колегијума

Учешће ученика који
раде по ИОП-у у
прослави школске славе
Светог Саве

ТИО и
наставници
српског језика и
музичке културе

Јануар Записник са
састанка ТИО-а,
фотографије

Евалуација ИОП-а ТИО и
Подтимови
(предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Април Записник са
састанка ТИО-а

Усвајање евалуација од
стране Педагошког
колегијума

ТИО и Педагошки
колегијум

Април Записник са
састанка
Педагошког
колегијума

Упознавање
Наставничког већа са
евалуацијом ИОП-а

ТИО и предметни
наставници

Април
(крај трећег
класификацион
ог периода)

Записник са
седница
наставничког већа

Израда ИОП-а за
наредни период и
анализа од стране ТИО-а

ТИО и
Подтимови
(предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Април Записник са
састанка ТИО-а и
ИОП-и

Усвајање планова од
стране Педагошког
колегијума

ТИО и Педагошки
колегијум

Април Записник са
састанка
Педагошког
колегијума

Учешће ученика који
раде по ИОП-у у
прослави Дана школе

ТИО и
наставници
физичког
васпитања и
музичке културе

Мај Записник са
састанка ТИО-а,
фотографије
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Сарадња са локалном
заједницом- Удружење
особа са инвалидитетом,
Црвени крст

ТИО и
Подтимови,
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања

Током године Записник са
састанка ТИО-а,
фотографије

Учешће ученика осмог
разреда који раде по
ИОП-у у радионицама на
тему професионалне
оријентације, у циљу
припреме за одабир и
упис у средњу школу

ТИО и Тим за ПО Током године Записник са
састанка ТИО-а,
фотографије,
портфолиа
ученика

Евалуација ИОП-а ТИО и
Подтимови
(предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи)

Јун Записник са
састанка ТИО-а

Усвајање евалуација од
стране Педагошког
колегијума

ТИО и Педагошки
колегијум

Јун Записник са
састанка
Педагошког
колегијума

Упознавање
Наставничког већа са
евалуацијом ИОП-а

ТИО и предметни
наставници

Јун
(крај четвртог
класификацион
ог периода)

Записник са
седница
наставничког већа

Припрема ученика осмог
разреда који раде по
ИОП-у за завршни испит

ТИО и
Подтимови,
предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи

Април/ јун Записник са
састанка ТИО-а

Слање захтева и
извештаја Интерресорној
комисији у вези са
уписом ученика осмог
разреда у средњу школу

ТИО Април/ мај Захтеви и
извештаји ИРК

Слање мишљења о
ученицима и предлога за
упису у средњу школу
ОУК

ТИО Април/ мај Мишљења о
ученицима
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Организовање завршног
испита за ученике осмог
разреда који раде по
ИОП-у

ТИО,школска
комисија за
завршни испит,
предметни
наставници,
одељенске
старешине,
родитељи/
старатељи

Јун Записник са
састанка ТИО-а,
записници са
завршног испита

Слање захтева и
извештаја Интерресорној
комисији

ТИО Крај другог
полугодишта
(по потреби и
током године)

Захтеви и
извештаји ИРК

Анализа постигнућа и
остварености плана за
школску 2018/ 2019.
годину и израда плана за
наредну школску годину

ТИО Август Записник са
састанка ТИО-а

8.2.Заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања

Најважнији задатак школе је стварање здравог, безбедног и подстицајног окружења, које ће
омогућити правилан когнитивни, емоционални и социјални развој и образовање ученика. Да бисмо
остварили овај задатак неопходно је развијати дух заједништва, толеранције и отворености и
спречавати појаву непожељних облика понашања, као што су злостављање и занемаривање деце.У
складу са наведеним, као и са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања (2005.год), Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања, и Приручником за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (2009.год.) проритетно
место у Годишњем програму рада школе заузима израда плана заштите ученика од насиља.

Ради заустављања дискриминације, насиља и смањења ризика од његовог понављања, у школи је
оформљен Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Чланови за школску 2018/2019. годину су:

-Милица Свилановић, наставница физичког васпитања;
-Ивана Стојановић, наставница српског језика;
-Јелена Димитријевић, наставница француског језика;
-Марија Јовковић, наставница српског језика;
-Нада Марјановић Дакић, наставница историје;
-Александра Алексић, наставница енглеског језика
-Милица Милорадовић Станковић, психолог (координатор)
-Александар Скачков, директор школе.

Како би мрежа унутрашње заштите ученика што боље функционисала, формирани су подтимови
у свим издвојеним одељењима школе:
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- Матична школа- Стојановић Ивана, Jaquet Vesna, Барјактаревић Славица, Марјановић
Дакић Нада, Ранковић Славица;
-Старо Село I- Димитријевић Јелена, Сребрић Славица, Свилановић Милица, Алексић
Александра;
-Велико Орашје- Јовковић Марија, Алексић Весна, Здравковић Весна, Марјановић
Дакић Нада; Алексић Александра;
-Бресје- Првуловић Љиљана, Алексић Александра;
-Караула- Јовчић Биљана, Алексић Александра;
-Радовање- Грујић Силвана;
-Купусина- Маринковић Аца;
-Старо Село II- Јовановић Елизабета;
-Крушево- Ракобрадовић Милошевић Весна

Стални сарадници свих подтимова биће и психолог и директор.

Чланови тима су и представници Савета родитеља (Сандра Матејић) и Ђачког парламента (Нина
Матејић- VIII/1), као и представник локалне заједнице Младен Донић.

Задатак тима је осмишљавање и спровођење плана заштите ученика од насиља. Овим планом се
дефинишу активности у школи, као и ван ње, али и сарадња наставника, ученика, родитеља и
локалне заједнице, а у циљу превенције насиља, разматрања процедуре реаговања уз вођење
евиденције у случајевима када се насиље десило, развијања социјалних компетенција и
конструктивног решавања конфликата.

Тим треба да, у сарадњи са запосленима, родитељима, ученицима и локалном заједницом,
обезбеди примену Посебног протокола и креира политику установе у којој ће се: уважавати
различитост, поштовати права детета, борити против дискриминације и толерисања насиља,
развијати одговорност свих за заштиту деце од насиља.

Током претходне школске године остварене су бројне превентивне активности чија је
реализација изазвала позитивне реакције ученика, родитеља и наставника, те ће њихова реализација
бити планирана и у овој школској години.

На самом почетку школске године, акценат ће бити стављен на упознавање запослених, ученика
и родитеља са интервентним мерама у ситуацији насиља, као и истицање ових мера на видно место
у школи.

План превентивних и интервентних активности

П Р Е В Е Н Т И В Н Е А К Т И В Н О С Т И
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН

ПРАЋЕЊА
Договор о раду Тима, именовање
чланова и координатора Тима и израда
акционог плана за наредну школску
годину

Тим Август Записник са
састанка

Упознавање Наставничког већа са
акционим планом и интервентним
мерама за ситуације насиља

Координатор
тима

Септембар Записник са
седнице
Наставничког већа

Одређивање кутка у школи посвећеног
теми ненасиља

Тим- чланови
великог тима

Септембар Кутак (пано) на
видном месту у
холу школе

Постављање на видно место детаљних
корака, упутства, процедуре за
пријављивање и интервенцију у
случају насиља, у холу школе за

Тим- чланови
великог тима

Септембар Упутства истакнута
на видном месту у
школи
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ученике и родитеље, у зборници за
наставнике (ревизија, провера)
Ревизија правила понашања на нивоу
сваког одељења и истицање правила у
учионици (пре свега у 1. и 5. разреду)

Одељењске
старешине са
ученицима

Септембар Правила понашања
истакнута у
учионицама

Увођење дисциплинске свеске у
сваком одељењу

Одељењске
старешине са
ученицима

Септембар Дисциплинске
свеске

Упознавање родитеља са
интервентним поступцима у ситуацији
насиља
(пре свега у 1. и 5. разреду)

Одељењске
старешине

Септембар Записници са
родитељских
састанака

Упознавање родитеља са јединственим
правилима понашања у школи
(пре свега у 1. и 5. разреду)

Одељењске
старешине

Септембар Записници са
родитељских
састанака

Индивидуални разговори одељењских
старешина са родитељем сваког
ученика

Одељењске
старешине

Бар једном у
току школске
године са
родитељем
сваког ученика

Педагошка
документација
одељенских
старешина,
Дневник
образовно-
васпитног рада

Анализа стања у школи, увид у
присутност насиља у школи и
сагледавање облика насиља (кутије
поверења, дисциплинске свеске, ...)

Представници
подтимова

На крају сваког
месеца

Записници,
листићи ученика,
дисциплинске
свеске

Састанци подтимова Подтимови По потреби- у
случају
ситуација
насиља

Записници
подтимова

Састанци Великог тима- aнализа стања
у школи, увид у присутност насиља у
школи и сагледавање облика насиља,
организација и праћење реализације
превентивних активности

Тим- чланови
великог тима,
по потреби
остали
представници
подтимова

Једном месечно
(почетком или
крајем месеца)

Записници са
састанка

Радионице о (не)насилној
комуникацији са ученицима

Психолог Једном месечно,
а по потреби и
више пута

Материјал са
радионица,
фотографије

Обележавање Дана језика Наставници
енглеског и
француског
језика

Септембар Фотографије,
снимци

Прослава Дечије недеље и пријем
нових ђака- првака

Учитељи, Тим
за обележавање
културних
активности

Октобар Фотографије,
снимци

Дан лепих порука (у оквиру Дечје
недеље)

Учитељи,
одељењске
старешине,
Тим, Тим за
обележавање

Октобар Фотографије,
снимци, пано са
порукама
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културних
активности

Спортски дан- школска такмичења
посвећена „фер игри“ у оквиру
обележавања недеље спорта и Дана
школе

Наставници
физичког
васпитања,
Тим за
обележавање
културних
активности

Октобар/ мај Фотографије

Састанак Тима на крају првог
класификационог периода

Тим Почетак
новембра

Записник са
састанка

Обележавање Међународног дана
толеранције

Тим, Ђачки
Парламент,
наставници и
ученици,
Тим за
обележавање
културних
активности

16. новембар Фотографије, панои

Организовање ученичких журки и
прослава са саморегулацијом
дисциплине

Одељењске
старешине са
ученицима,
Ђачки
парламент

Крај децембра
(Нова година)/
крај другог
полугодишта

Фотографије

Изложбе ученика (ликовни, литерарни
радови, ...)

Одељењске
старешине,
учитељи,
наставници,
српског и
страних језика,
наставница
ликовне
културе

Током године Фотографије,
радови ученика,
панои

Посете пригодним позоришним и
биоскопским представама

Одељењске
старешине,
Тим, Тим за
обележавање
културних
активности

Током године Фотографије,
утисци ученика

Семинари/ обуке за наставно особље о
ненасилној комуникацији,
конструктивном решавању сукоба,
проблемима у понашању код ученика,
побољшању сарадње школе и
породице, ....

Наставници Током године Материјал са
семинара,
презентације,
фотографије

Интерна школска радио- станица
(разглас)

Директор,
чланови
великог Тима

Током године Фотографије

Састанак Тима на крају другог
класификационог периода

Тим Крај јануара Записник са
састанка

Јавно похваљивање ученика који су
постигли значајне резултате на свим
нивоима такмичења на седници

Тим,
предметни
наставници,

Током школске
године (друго
полугодиште)

Записници са
седница
Одељенског и
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Одељенског и Наставничког већа, кроз
Књигу обавештења, као и путем
школског сајта и фејсбук стране

Тим за
одржавање
школског сајта

Наставничког
већа,књига
обавештења,
школски сајт,
фејсбук страна
школе

Приказивање филма на тему
уважавања различитости на часовима
грађанског васпитања

Наставници
грађанског
васпитања

Током године Фотографије са
часа

Час посвећен лепом понашању- час
одељенске заједнице (разредна
настава)

Учитељи Током године Свеске или поруке
ученика,
фотографије са
часа

Пројекција филмова са темама
„насиље“, „болести зависности“ и сл.
за ученике старијих разреда

Одељенске
старешине,
Тим

Током године Фотографије,
снимци

Трибина на тему превенције
наркоманије за ученике, наставнике,
родитеље

Тим
(координација,
организација);
Обучени
предавачи –
стручна лица
(реализатори)

Током године Фотографије,
снимци

Састанак Тима на крају трећег
класификационог периода

Тим Почетак априла Записник са
састанка

Сарадња са локалним институцијама-
Удружење особа са инвалидитетом,
Црвени крст
(хуманитарне акције, продајне
изложбе, трибине, предавања, ...)

Тим,
СТИО,Тим за
обележавање
културних
активности,
Ђачки
парламент

У току године,
у зависности од
обавеза
представника
организација

Фотографије,
снимци

Сарадња са полицијом (предавања о
понашању и безбедности у саобраћају,
наркотицима, безбедности на
интернету...)

Тим,
одељењске
старешине

У току године- у
договору са ПС
Велика Плана

Фотографије,
снимци

Радионице са ученицима IV и VI
разреда са представницима полиције
на ЧОС-у, на тему безбедности
ученика

Тим,
одељењске
старешине,
представници
полиције

Једном месечно-
у договору са
ПС Велика
Плана

Записници-
дневник образовно-
васпитног рада

Активности које промовишу здраве
стилове живота: акције чишћења и
уређења школског дворишта и сл.
(обележавање Дана здравља, Дана
планете земље)

Тим, Тим за
обележавање
културних
активности,
Ђачки
парламент,наст
авнице
биологије

Април Фотографије,
снимци

Часови и радионице на тему болести
зависности (наркоманија,
никотиноманија) и поремећаја у
исхрани (анорексија, булимија)

Одељењске
старешине и
педагошко-
психолошка

У току године
Фотографије
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служба
Рубрика у школском часопису/ страна
на сајту школе посвећена (не)насиљу

Педагошко-
психолошка
служба,
чланови Тима

Мај/ у току
године

Школски часопис/
школски сајт

Хуманитарна акција- продајна
изложба ученичких радова

Тим, Ђачки
парламент, Тим
за обележавање
културних
активности

Мај
Фотографије

Квизови знања у недељи прославе
Дана школе

Учитељи Мај Фотографије

Дан пријатељства (огранизовање
забаве за ученике, игра „тајни
пријатељ“ и сл.)

Одељењске
старешине,
чланови Тима

Јун (крај другог
полугодишта)

Фотографије

Састанак Тима на крају четвртог
класификационог периода

Тим Јун Записник са
састанка

Анализа и процена реализованости
плана за 2018/2019. годину и израда
плана за наредну школску- 2019/ 2020.
годину

Тим Јун/ Август Записник са
састанка

Подтим за пријем новопридошлих ученика (чланови великог тима)

П Р Е В Е Н Т И В Н Е А К Т И В Н О С Т И
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА

Упознавање са друговима из
одељења

Одељенске
старешине,
педагошко-
психолошка
служба

Током године Записници са
састанка

Праћење адаптације ученика Тим- чланови
великог тима,
педагошко-
психолошка
служба,
одељенске
старешине,
наставници

Током године Записници са
састанка

Разговори са ученицима Одељенске
старешине,
педагошко-
психолошка
служба

Током године Записници са
састанка

Сарадња са стручним
сарадницима и одељењским
старешинама из школа из којих
су ученици прешли у нашу
школу, у циљу размене
информација

Одељенске
старешине,
педагошко-
психолошка
служба

Током године Извештаји
одељењских
старешина и стучних
сарадника
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Прослава Дечије недеље и пријем
нових ђака- првака

Учитељи,
Тим за
обележавање
културних
активности

Октобар Фотографије, снимци

Посета стручних сарадника и
учитеља предшколским групама-
будућим првацима

Педагог,
психолог,
учитељи

Март- април
(стручна служба)
Април- мај
(учитељи)

Фотографије

Посета будућих првака школи,
упознавање са учитељем и
школским простором

Учитељи у
сарадњи са
васпитачима

Април- мај Фотографије

Присуство и учешће ученика из
четворогодишњих школа у
прослави Дана школе у
осмогодишњим школама

Учитељи,
Тим за
обележавање
културних
активности

Мај Фотографије, снимци

Реализација часова предметне
наставе у четвртом разреду у
циљу упознавања ученика и
наставника и боље адаптације
ученика

Предметни
наставници
који ће
предавати
ученицима у
петом разреду

По један час у
првом и другом
полугодишту

Дневници образовно-
васпитног рада

Добродошлица ученицима петог
разреда

Одељенске
старешине,
педагошко-
психолошка
служба,
наставници
српског језика,
ученици
шестог
разреда

Септембар Фотографије, снимци

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Поред превенције, неопходно је реаговати у ситуацијама када се насиље већ догодило (или се на
њега сумња). Циљ интервенције је да заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност,
смањи ризик од понављања и да се ублаже или отклоне последице насиља и злостављања.
Кораци у интервенцији су:
 сазнање о насиљу опажањем или добијањем информација да је насиље у току и сумњом да
се насиље дешава.
 прекидање и заустављање насиља и разврставање нивоа насиља.
 смиривање ситуације и обезбеђивања сигурности за дете.
 прикупљање информација и консултације у школи које треба да допринесу разјашњавању
околности, анализирању чињеница и предузимање одговарајућих мера и активности у циљу
избегавања конфузије и некоординисаних акција.
 обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи,
обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције, Центра за социјални рад.). Уколико родитељ
није доступан или његово обавештавање није у интересу детета, школа обавештава Центар за
социјални рад.
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 договор о заштитним мерама, предузимање мера и активности за све нивое насиља, израда
оперативног плана заштите за конкретну ситуацију, који зависи од врсте и тежине насилног чина,
последица насиља, броја учесника и сл.
 праћење ефеката предузетих мера и активности од стране Тима и директора школе.
Ако се сумња на теже облике насиља ван установе, обавезно се укључују МУП, Центар за социјални
рад и здравствене службе.

8.3. Професионална оријентација

Професионално васпитање и усмеравање ученика у основној школи одвија се кроз све облике
васпитно-образовног рада. Школа утиче на професионални развој и опредељења ученика кроз
редовну и изборну наставу, као и ваннаставне активности.
Професионална оријентација обухвата информисање ученика, припремање за избор занимања и
професионално саветовање. Професионално информисање је првенствено задатак одељењских
старешина док је саветовање (поткрепљено резултатима тестирања, анализама и разговорима са
ученицима) у програму рада педагога и психолога.

Циљ:
Циљ професионалне оријентације је да ученик реално сагледа своја интересовања, способности,
потребе, реалне могућности и друге особине личности у односу на садржај, услове и захтеве
појединих занимања и могућности запошљавања и на основу тога успешније планира правац свог
професионалног развоја.

Задаци:
Упознавање ученика са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати
способности и интересовања за поједине делатности
Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за
усмеравање њиховог професионалног развоја
Формирање код ученика реалних ставова према сопственим способностима и у складу са њим
усмеравање њихових интересовања
Подстицање на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада
Формирање правилних ставова према раду
Неговање радних навика и радна културе код ученика
Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих
одлука у вези са избором средње школе
Праћење склоности и интересовања ученика, праћење учешћа и резултата на такмичењима
Професионално информисање талентованих ученика и ученика који имају слабији успех
Рад на професионалном усмеравању ученика који имају тешкоће у учењу и развоју (физиолошком и
психолошком), као и саветовање њихових родитеља или старатеља, ради благовремене припреме
документације за упис у средње школе.
Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем
професионалном развоју ученика
Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања података о занимањима
различитог профила
Информисање ученика о систему средњих школа
Обавештавање ученика и родитеља о условима уписа, начину и роковима конкурисања у средњим
школама, поступком за полагање класификационих испита и попуњавањем листе жеља
Упознавање родитеља са њиховом улогом у професионалном опредељивању деце и оспособљавање
за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја
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Деловање у погледу усклађивања жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и
жељама детета

Задаци ће бити реализовани кроз следеће активности:
1. Учешће у пројекту „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
2. Реализовање радионица са ученицима седмог и осмог разреда
3. Организовање тестирања ученика осмог разреда на нивоу школе (ТПО3)
4. Индивидуално професионално саветовање ученика осмог разреда и по потреби њихових

родитеља
5. Појединачно представљање средњих школа
6. Посета средњим школама, установама и предузећима на територији општине
7. Сусрети са „експертима“- интервјуи са представницима одређених занимања у школи и

средњошколцима- бившим ученицима наше школе
8. Израда информативних плаката за ученике
9. Оснивање сталног паноа посвећеног професионалној оријентацији ученика

Координатори послова из области професионалне оријентације (ПО) су стручни сарадници, а
носиоци послова су учитељи и одељењске старешине. Сарадници на релизацији овог програма биће
предметни наставници, представници других институција и родитељи.

Теме из области ПО:

I-IV разред
На основу досијеа који се отвара при упису у школу врши се континуирано праћење психофизичког
развоја ученика од стране стручних сарадника и учитеља.
Професионално информисање и усмеравање ученика врши се кроз све видове васпитно образовног
рада: кроз редовну наставу, додатни рад, секције, ЧОС, ученичке екскурзије.
Кроз остваривање програмских садржаја формира се позитиван став према радним обавезама у
породици и школи.
Саветодавним радом са родитељима указује се на њихову улогу у праћењу развоја деце, неговању
позитивног става према учењу и раду и формирању радних навика.

V разред
Наставља се континуирано праћење развоја психо-физичког развоја ученика од стране стручних
сарадника, одељенских старешина и предметних наставника у оквиру предмета који предају.
Информисање ученика о занимањима која су повезана са наставним садржајима одговарајућих
предмета, мотивисање за рад и учење
Тема: „Чиме бих волео да се бавим“ (ЧОС)
Актуелизирање наставе и повезивање садржаја са животом (приликом припремања за час или
приликом рада) наставник бира садржаје који указују на одређено занимање у области предмета који
предаје.
Оспособљавање ученика за програмирање својих дневних обавеза и радних задатака, планирање и
коришћење слободног времена.
У раду са родитељима и даље инсистирати на неговању радних навика у породици и навика учења.

VI разред
Тема: „Шта бих желео да будем кад одрастем" (ЧОС)
Ликовни и литерарни радови на тему професиналне пријентације.
Утврђивање склоности и интересовања за бављење одређеним пословима кроз додатни рад и
слободне активности.
Упознавање ученика са значајним факторима успешног избора занимања.
Професионално усмеравање и откривање талентованих ученика.
Упознавање родитеља са задацима професионалног васпитања и усеравања ученика овог узраста- о
потреби постепеног повећања обима обавеза у породици у односу на раније године.
VII разред
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Тема: „Највише волим да...“
Тема: „Избор будућег занимања- путеви образовања и каријере“
Тема: „Ја за десет година“ (ЧОС)
Проширивање стеченог знања о занимањима преко наставе хемије која се појављује као нови
предмет.
Запажање и утврђивање ученичких склоности и интересовања кроз садржаје додатног рада и
слободног избора за рад у секцијама.
Упознавање ученика са факторима успешног избора занимања (социопсихолошки и медицински).
Организацијом додатног рада и других активности пратити склоности и интересовања талентованих
ученика као и успехе које постижу у оквиру различитих такмичења на нивоу школе,општине,
републике.
Упознавање родитеља са њиховом улогом у професионалном опредељивању деце и сузбијање
нереалних амбиција.
Радионице у оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ са
стручним сарадницима.

VIII разред
Тема: „Моја очекивања- ја за десет година"
Тема: ''Мрежа средњих школа и образовни профили у средњим школама''
Тема: ''Фактори успешног избора занимања- да ли је професија уско повезана са личношћу"
Тема: „Разговор о завршном испиту- шта уписати?" (ЧОС)
Упознавање ученика са концепцијом средње школе.
Рад са ученицима који имају проблема у професионалном опредељењу (професионално саветовање).
Посете установама и радним организацијама са различитим занимањима и стручним профилима
кадрова.
Професионално информисање и усмеравање ученика који имају тешкоће у развоју и талентованих
ученика.
Прикупљање материјала и опремање паноа за информисање ученика о избору занимања.
Анализа професионалног интересовања ученика и повезивање са стварним могућностима.
Радионице у оквиру програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ са
стручним сарадницима.
Обавештавање ученика и родитеља о времену и начину полагања испита, начину попуњавања листе
жеља, условима уписа, начину и роковима конкурисања у средњим школама.

Предлог Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, самовредновање и развојно планирање
Одељенским и Наставничком већу је да одељенске старешине заједно са ученицима један час
одељенског старешине посвете занимању родитеља бар једног ученика, тако што ће родитељ као гост
на часу упознати ученике са оним што ради или ће ух угостити на свом радном месту. Одељењске
старешине и стручни органи су се радо сложили са овим предлогом.

ОШ „Карађорђе“ је већ претходних година била укључена у пројекат „Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу“. У школи је формиран Тим за професионалну оријентацију
чији су чланови ове године одељенске старешине осмог разреда (Нада Марјановић Дакић, Горана
Милосављевић, Јован Станковић, Зорица Панчић Савић), Драгана Станојевић, педагог и Милица
Милорадовић Станковић, психолог и координатор. Ове школске године биће организоване одабране
радионице са ученицима седмог и осмог разреда радионице и реални сусрети са ученицима осмог
разреда.



130

ПЛАН ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

-Креирање распореда реализације
радионица
-Обезбеђивање простора
-Утврђивање термина

Стручни
сарадници са
одељенским
старешинама

Септембар -Утврђен распоред
реализације
радионица и
ученици и ОС
упознати са њим
- Обезбеђен
одговарајући
простор за
реализацију
радионица

Реализација радионица за ученике
VII разреда

Стручни
сарадници/
одељенске
старешине5

Током школске
године

Ученици учествују
у радионицама,
задовољни су и
обучени

Реализација радионица за ученике
VIII разреда

Стручни
сарадници/
одељенске
старешине6

Једном месечно
(по једна или две
радионице)

Ученици учествују
у радионицама,
задовољни су и
обучени

Посете представника средњих школа
из Велике Плане и околних градова

Стручни
сарадници и
одељењске
старешине

Друго
полугодиште

Ученици добијају
информације о
могућностима
даљег школовања у
свом граду и
околним местима

Реализација реалних сусрета за
ученике осмог разреда кроз
информисање у одређеној установи
(средње школе и предузећа) и
испробавање праксе

Стручни
сарадници и
одељењске
старешине

Друго
полугодиште

Школа укључује
различите учеснике
у реализацију
пројекта и тако
успоставља мрежу
партнера; ученици
су информисани о
средњим школама
и предузећима у
околини

Реализација реалних сусрета путем
представљања занимања родитеља
ученика, као и бивших ученика наше
школе

Стручни
сарадници и
одељењске
старешине

Током године Школа укључује
различите учеснике
у реализацију
пројекта и тако
успоставља мрежу
партнера; ученици
су информисани о
различитим
занимањима

5 Одељенске старешне ће реализовати по две радионице на часу одељенског старешине, у складу са планом
ЧОС-а

6 Одељенске старешне ће реализовати по четири радионице на часу одељенског старешине, у складу са планом ЧОС-а
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Разговор о професионалној
оријентацији ученика са родитељима
на родитељским састанцима

Одељенске
старешине

Крај другог/
трећег
класификационог
периода

Родитељи су
информисани о
активностима у
оквиру пројекта и
укључени у избор
занимања своје
деце

Индивидуална и група саветовања
ученика осмог разреда у циљу
пружања помоћи у професионалној
оријентацији

Стручни
сарадници

Током школске
године
(интензивније
током другог
полугодишта)

Ученицима је
пружена помоћ у
циљу
професионалног
усмерења и имају
јасније представе о
будућем позиву

Сарадња са Стручним тимом за
инклузивно образовање и родитељима
ученика који прате наставу и полажу
завршни испит по ИОП-у у циљу
одабира адекватне средње школе

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине,
СТИО

Април- јун Ученици који раде
по ИОП-у
правилно су
усмерени у одабиру
будућег занимања

Извештаји о реализацији
професионалне оријентације

Школски тим
за ПО

На крају
класификационих
периода

Планиране
активности
реализују се према
утврђеном плану

8.4. Обележавање културних активности школе

У нашој школи се током школске године одржава низ традиционалних културних догађаја. Такође,
сваке године се трудимо да обогатимо културна дешавања новим активностима.

Тим за обележавање културних догађаја чине наставнице српског и страних језика, наставнице
историје, музичке и ликовне културе, наставници физичког васпитања, учитељи и координатор
Ђачког парламента. Сарадници су педагог и психолог школе. Координатор тима је наставница
српског језика, Ивана Стојановић.

АКЦИОНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА

1. Конституисање Тима и
израдаакционогпланазашколску
2018/2019. годину

Тим Август/ Септембар

2. Припремазапочетакновешколскего
дине, приредбе у
частпријемановихђакапрвака

Учитељи првог разреда и
ученици старијег узраста

Септембар

3. ОбележавањеДанајезика Наставници енглеског и
француског језика са
ученицима

Септембар

4. Ђачке екскурзије за ученике 7. и 8.
разреда

Одељенске старешине 7. и 8.
разреда, директор школе

Септембар/ Октобар

5. Активности у оквиру обележавања
Дечје недеље (маскенбал,

Учитељи са ученицима
млађег узраста уз гостовање

Октобар
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радионице) деце из предшколске
установе

7. Организовање посете Сајму књига
у Београду

Тим и сви заинтересовани
наставници и ученици
старијег узраста

Октобар

8. Покретање и реализовање акције
„Читалачка значка“

Наставници српског језика,
заинтересовани ученици,
библиотека „Радоје
Домановић“ у Великој
Плани

Током школске године

9. Обележавање Међународног дана
толеранције

Тим, Ђачки парламент и
Тим за заштиту ученика од
насиља

Новембар

10. Посета позоришној представи у
оквиру манифестације „Масукини
дани“

Тим, одељенске старешине,
заинтересовани ученици, у
сарадњи са Центром за
културу у Великој Плани

Новембар / децембар

11. Организовање посете Фестивалу
науке у Београду

Тим и сви заинтересовани
наставници и ученици
старијег узраста

Децембар

12. Сарадња са Удружењем особа са
инвалидитетом „Воља за животом“

Тим, Ђачки парламент и
Тим за заштиту ученика од
насиља, Стручни тим за
инклузивно образовање

Током школске године

13. Сарадња са градском библиотеком Тим, Ђачки парламент Током школске године
14. СветиСава, школска слава Тим, наставници српског

језика, музичке културе,
учесници приредби у свим
школама

Јануар

15. Школска такмичења Наставници и сви ученици
учесници на такмичењима

Фебруар, март

16. Општинска такмичења Наставници и сви ученици
учесници на такмичењима

Март

17. Обележавање Дана здравља/ Дана
планете земље у циљу промоције
здравог живота

Тим, СТИО, Тим за заштиту
ученика од насиља, Ђачки
парламент

Април

18. Окружна такмичења Наставници и сви ученици
учесници на такмичењима

Април

19. Изложба фарбаних јаја о Васкрсу Наставници ликовне
културе, учитељи, сви
заинтересовани ученици

Април

20. Хуманитарна акција- продајна
изложба ученичких радова

Тим, Ђачки парламент, Тим
за заштиту ученика од
насиља

Мај

21. Републичка такмичења Наставници и сви ученици
учесници на такмичењима

Април/ Мај

22. Спортски дан- школска такмичења
посвећена „фер игри“ у оквиру
обележавања недеље спорта и Дана
школе

Тим, Тим за заштиту
ученика од насиља,
наставници физичког
васпитања, ученици

Октобар/
Мај
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8.5 Тим за професионални развој

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ТИМА:
– Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе
– Обавештавање наставника о актуелним семинарима
– Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње
– Организација одржавања семинара у школи
– Праћење рада приправника

План тимa за професионални развој

7Прослава завршетка основношколског образовања и васпитања за ученике осмог разреда
организује се у школи или у договору са јединицом локалне самоуправе у установама
културе (у складу са чланом 39. Закона о основном образовању и васпитању).

23. Прикупљање материјала и
уређивање школског часописа
„Наша реч“ (број 8)

Тим, уредници часописа и
сви заинтересовани
наставници и ученици
школе

Током школске године,
штампање новог броја
у мају

24. Активности у оквиру недеље
прославе Дана школе (спортска
такмичења, квиз знања, изложбе,
такмичење „Ја имам таленат“,
приредба)

Наставници српског језика,
ликовне културе, страних
језика, музичке културе,
физичког васпитања,
учитељи, чланови Ђачког
парламента и што већи број
ученика

Мај

25. Ђачке екскурзије за ученике од 1.
до 6. разреда

Одељенске старешине 1-6.
разреда, директор школе

Мај

26. Прослава мале матуре- матурске
вечери ученика осмог разреда

Одељенске старешине 8.
разреда, директор школе 7

Мај/
Јун

27. Завршна изложба ученичких радова Наставници ликовне културе Јун

Активности/теме Време реализације Носиоци реализације Начин праћења

Израда плана стручног
усавршавања (активности у оквиру
установе и ван установе)

септембар Тим за професионални
развој

Записници са
састанка Тима
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Реализација угледних часова Током школске
године Предметни наставници

Извештаји након
одржаних
угледних часова,
евалуације,
извештаји
стручних већа

Организовање обука (програма
стручног усавршавања) за
запослене у школи

Током школске
године

Тим за професионални
развој , директор,
стручни сарадници

Извештаји Тима

Приказ знања и искуства стечених
стручним усавршавањем

Током школске
године

Наставници, стручни
сарадници

Извештаји Тима,
записници са
састанка стручних
већа

- Праћење реализације стручног
усавршавања ван установе у
периоду септембар 2018- јануар
2019.
-Праћење реализације стручног
усавршавања у установи у периоду
септембар 2018- јануар 2019.

Прво полугодиште
школске 2018-2019.
године

Тим за професионални
развој ,
Стручна већа

Записници са
састанка Тима

- Праћење реализације стручног
усавршавања ван установе у
периоду фебруар- јун 2019.
- Праћење реализације стручног
усавршавања у установи у периоду
фебруар- јун 2019.

Прво полугодиште
школске 2018-2019.
године

Тим за професионални
развој , Стручна већа

Записници са
састанка Тима

Праћење рада приправника Током године

Тим за професионални
развој, стручни
сарадници, директор
школе

- Подношење извештаја о
реализованим видовима стручног
усавршавања ван установе
- Подношење извештаја о
реализованим видовима стручног
усавршавања у установи
-Сагледавање потреба за новим
облицима стручног усавршавања
запослених

Јун- август
Тим за професионални
развој , Стручна већа и
остали Тимови

Записници са
састанка Тима

Сарадња са директором школе У току школске
године

Тим за професионални
развој , Стручна већа

Извештај
директора школе и
стручних већа

Сарадња са стручном службом
школе

У току школске
године

Тим за професионални
развој , Стручна већа

Извештаји
стручних
сарадника и
стручних већа
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8.6 ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Школа ради на развијању једанаест кључних компетенција са посебним нагласком на предузетништво кроз реализацијусадржаја и тема у
оквиру редовне наставе, посебно кроз изборне пакете и ваннаставне активности користећи методе активне наставе која ученике ставља у
кључну позицију. Једанаест кључних компетенција су 1.Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. Рад с подацима и
информацијама 4. Дигитална компетенција 5. Решавање проблема 6. Сарадња 7. Одговорно учешће у демократском друштву 8. Одговоран
однос према здрављу 9. Одговоран однос према околини 10. Естетичка компетенција 11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.
Кључну улогу у реализацији овог циља има Тим за развој међупредметних компетенција и предузетнштво кога чинe следећи наставници,
стручни сарадници и дирекотор школе: Мирјана Стојадиновић(координатор), Маја Павловић, Божица Красић,Светлана Мирчић, Љиљана
Првуловић,Славица Шулкић,Милица Милорадовић Станковић, Драгана Станојевић, Александар Скачков(Славица Барјактаревић), а
представник Савета родитеља је Далиборка Кристић. Сви наставници и руководсто школе учествују и повремено су носиоци ових активности .

исходи садржаји/активности динамика носиоци
1.Компетенција за целоживотно учење
Иницира учење, бира стратегије
учења , прати и контролише
напредак током учења, управља
учењем у складу са намерама и
циљем који има. Уме да пронађе
и асимилује нова знања и
вештине, користећи претходно
учење и ваншколско искуство.
Свестан је процеса учења,
могућности и тешкоћа у учењу;
уме да превазиђе тешкоће и да
истраје у учењу. Примењује
знања у различитим

учење обавезних предмета, посебно
на почетку циклуса учења
предмета,изборни пакети
ваннаставне активности -додатна
настава за надарене и допунска за
оне са тешкоћама у учењу

часови ОЗ, разредни час и посебне
радионице о успешном учењу,
управљању временом, акционом
планирању

током године

наставници у редовној настави

предметни наставници

одељенске старешине и
стручни сарадник
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исходи садржаји/активности динамика носиоци
2.Естетичка компетенција
Препознаје естетичке елементе у различитим
контекстима као што су: уметничко стваралаштво,
национална и светска природна и културна баштина,
језичка култура у уметничком и у неуметничком домену
(свакодневни говор у приватном и јавном животу,
електронским и штампаним медијима, дизајну и другим
видовима комуникације…), научно мишљење, друштвени
односи, друштво и појаве у друштву.
Показује позитиван однос према сопственој и култури
других заједница, упознаје и разуме њихове вредности,
повезује културну и природну баштину са историјским и
географским контекстом и доприноси очувању
природних и културних добара.
Препознаје и развија сопствене стваралачке способности
и креативност у свим уметничким и неуметничким
пољима свог деловања.
Употребљава основне појмове, схеме и правила која
припадају теоријама уметничких грана које постоје у
основном образовању.
Показује осетљивост за еко-културу и културу
свакодневног живљења и има критички однос према
употреби и злоупотреби природе.

часови редовне
наставе(обавезни
предмети)
секције
слободне наставне
активности
представе, изложбе

екскурзије

школски часопис

током године

септембар/јун

април-мај

предметни наставници

одељенске старешине

наставници задужени за
израду школског
часописа

исходи садржаји/активности динамика носиоци

3.Комуникација
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У комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и
ставове и да представи своје циљеве на позитиван,
конструктиван и аргументован начин поштујући и
уважавајући другог. Критички процењује садржај и начин
комуникације у различитим ситуацијама. Има развијену
свест о значају конструктивне комуникације и активно
доприноси неговању културе дијалога у заједницама
којима припада.( Уважава саговорника реагујући на оно
што говори,а не на његову личност. Уме да саслуша
излагање саговорника до краја и без упадица)
Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике
(усмену и писану, невербалну, телефоном, путем
интернета, итд)

часови редовне
наставе
секције
додатни рад и
допунска настава
радионице са
стручним
сарадницима и на
начасовима
одељенске заједнице
посете
институцијама
локалне заједнице и
шире

током године

предметни наставници

стручни сарадници,
одељенске старешине

одељенске старешине

исходи садржаји/активности динамика носиоци
4.Одговорно учешће у демократском друштву
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Одговоран је за изборе и одлуке које чини и понаша се
хумано и с уважавањем према другима. Аргументовано
заступа ставове и мишљења уважавајући супротна
гледишта, као и усвојене процедуре доношења одлука.
( Има позитиван став према поштовању људских права и
слобода).
Поштује и залаже се за поштовање дечјих и људских и
мањинских права, као и личног и националног
достојанства.( Зна дечја и основна људска права и
одговорности, уме да препозна њихово кршење и
способан је да их аргументовано брани)
Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
Промовише позитивне вредности друштва у различитим
активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-
уметничке акције; борба против насиља и
дискриминације по било ком основу (нпр. верском,
националном, родном, узрасном, етничком...); акције
против болести зависности, злостављања животиња,итд.).

часови редовне
наставе
секције

радионице са
стручним
сарадницима и на
начасовима
одељенске заједнице
предавања од стране
МУП-а на ЧОС-у (I,
IV ,VI разред)
трибина
хуманитарне
акције(продајна
изложба)
Активности ђачког
парламента

током године

предметни наставници

стручни сарадници,
одељенске старешине

представници МУП-а

обучена лица
ђачки
парламент/школски
тимови
ђачки парламент

исходи садржаји/активности динамика носиоци
5.Предузимљивост и орјентација ка предузетништву
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Ученик кроз образовање стиче свест о сопственим
потенцијалима и интересовањима и бива оснажен да
самостално доноси одлуке о изборима будућег
образовања, занимања и професионалне оријентације.
Прилагођава се друштвеним и економским променама,
усмерен је на развој нових вештина, које примењује у
практичном раду; суочава се са неизвесностима на
иницијативан и предузимљив начин.
Препознаје сопствене предности и своје могућности у
односу на будуће образовање и професионалну
оријентацију.
Спреман је да учествује у самосталним и тимским
пројектима; способан је да развије идеју, представи је,
образложи и преговара у тиму о њеној реализацији;
учествује у активностима са другима у оквиру своје
тимске улоге.
Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су
важне за обављање школских и радних задатака и
користи CV и мотивационо писмо да опише своје
компетенције, жеље и очекивања.

часови редовне
наставе
секције
додани рад

радионице
професионалне
орјентације са
стручним
сарадницима и на на
часовима
одељенског
старешине
реални
сусрети(представља
ње занимања од
старне родитеља,
посета средњим
школама,
предузећима,
установама,
сајмовима)

током године

предметни наставници

стручни сарадници,
одељенске старешине

тим за професиналну
орјентацију, директор,
одељенске старешине

исходи садржаји/активности динамика носиоци
6.Рад са подацима и информацијама
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Користи знања и вештине из различитих предмета да
представи, прочита и протумачи податке користећи текст,
бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне
форме.( Користи информације у различитим
симболичким модалитетима (табеларни, графички,
текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их,
повезујући их са претходним знањем из различитих
области.)
Ученик користи и самостално проналази различите
изворе информација и података, (библиотеке, медије,
интернет, институције, личну комуникацију, итд.),
критички разматра њихову поузданост и ваљаност,
разврстава их и повезује релевантне информације из
различитих извора.( Користи податке из различитих
извора и начине добијања података и на основу тога
процењује њихову поузданост и препознаје могуће
грешке уз помоћ наставника)
Разликује јавне и приватне податке и користи основна
правила чувања приватности података.

часови редовне
наставе(обавезни и
изборни предмети)
часови пројектне
наставе
учешће у
презентацијама,
пројектима и
истраживањима

школски часопис

током године

предметни наставници

стручни сарадници,
одељенске
старешине,предметни
наставници

наставници задужени за
израду школског
часописа

исходи садржаји/активности динамика носиоци
7.Oдговоран однос према здрављу
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Својим понашањем, као појединац и део различитих
група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља
и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и
доноси одлуке значајне за превенцију болести и очување
здравља и укључује се у друштвене активности значајне
за превенцију болести и очување здравља.(болести органа
и болести зависности)
Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и
раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава
опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и
својим понашањем промовише здравље и сигурност.
Бира стил живота и навике, имајући на уму добре стране
и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар
личног избора и преузима одговорност за свој избор.

часови редовне
наставе(обавезни и
изборни предмети)
слободне наставне
активности
секције(саобраћајна..
.)
додатни рад
ЧОС
предавања и
радионице стручне
службе
предавања/трибине
надлежних
институција
акције у школи које
промовишу здрав
живот(уређење
школског дворишта-
дан планете Земље,
обележавање недеље
здраве хране...)

током године

предметни наставници

одељенске старешине
стручни сарадници

стручна лица

предметни наставници,
школски тимови

исходи садржаји/активности динамика носиоци
8.Решавање проблема
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Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију
на делове и уочава везе и односе између њих у светлу
претходно стечених знања у оквиру различитих предмета
и ваншколског искуства.
Планира стратегију решавања проблема (претпоставља
решења, планира редослед активности, избор извора
информација, средстава/ опреме коју ће користити, са
ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати).
Решава проблем према планираној стратегији
примењујући знања и вештине стечене учењем
различитих предмета и ваншколским искуством.
Самостално или консултујући друге особе (вршњаке,
наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања
проблема, алтернативне начине решавања, тачност и
прецизност решења.
Формулише објашњења и закључке на основу резултата
до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са
другим особама и преиспитује их у светлу добијених
коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у
јединствену целину са претходним.
Проверава применљивост решења у пракси и користи
стечена знања и вештине у новим ситуацијама.

часови редовне
наставе
секције
часови пројектне
наставе
учешће у
презентацијама,
пројектима и
истраживањима

радионице стручне
службе и
одељенских
старешина

током године

предметни наставници

одељенске старешине
стручни сарадници
предметни наставници

одељенске старешине
стручни сарадници

исходи садржаји/активности динамика носиоци
9.Сарадња
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Активно и конструктивно учествује у раду групе или
пара.
Поштује правила заједничког рада и препознаје своје
место и улогу у групи
или пару.
Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима
поштујући друге као равноправне чланове тима или
групе.
Одговорно и савесно извршава заједничке активности
стављајући интересе групе изнад сопствених.
Критички процењује свој рад и рад чланова групе,
доприноси унапређивању рада групе и уме да представи
резултате рада.

часови редовне
наставе
секције
часови додатног
рада и допунске
наставе
часови пројектне
наставе
ЧОС
учешће у
презентацијама,
пројектима и
истраживањима
радионице стручне
службе
активности ђачког
парламента

током године

предметни наставници

одељенске старешине
стручни сарадници
предметни наставници

стручни сарадници
ђачки парламент

исходи садржаји/активности динамика носиоци
10.Oдговоран однос према околини
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Познаје улогу и значај воде и састојака намирница,
примењује правила и принципе здраве исхране
(редовност, важност доручка, умереност, разноврсност,
начин прераде намирница) и зна последице неправилне
исхране.Познаје основне карактеристике неких болести
органа, принципе преноса заразних болести и шта их
изазива ипримењује мере превенције, личне хигијене и
хигијене простора.Познаје могуће последице болести
зависности насталих злоупотребом психоактивних
супстанци укључујући и последице других облика
болести зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) и
свестан је здравствених, породичних и социјалних
последица сопственог избора.Разуме утицај природних
појава и индустријских производа (фармацеутских,
техничких, хемијских, итд.) на здравље, чита декларације
и упутства на производима, слуша савете стручњака и
према њима поступа.
Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и
раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава
опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и
својим понашањем промовише здравље и сигурност.
Бира стил живота и навике, имајући на уму добре стране
и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар
личног избора и преузима одговорност за свој избор.

часови редовне
наставе(обавезни и
изборни предмети)
слободне наставне
активности
секције
додатни рад
ЧОС
предавања и
радионице стручне
службе
предавања/трибине
надлежних
институција
акције у школи које
промовишу здрав
живот(уређење
школског дворишта-
дан планете Земље,
обележавање недеље
здраве хране...)

током године

предметни наставници

одељенске старешине
стручни сарадници

стручна лица

предметни наставници,
школски тимови

исходи садржаји/активности динамика носиоци
11.Дигитална компетенција
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Уме да претражује, критички анализира и систематизује
информације у електронском облику користећи
одговарајућа средства ИКТ-а.
Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене
информације, користећи на ефикасан начин могућности
ИКТ средства.
Приликом решавања проблема уме да одабере средство
ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин.
Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.
Препознаје предности, ризике и опасности по себе и
друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ-а.

часови редовне
наставе(обавезни и
изборни предмети)
пројектна настава
учешће у
презентацијама,
пројектима и
истраживањима
школски часопис

током године

предметни наставници

одељенске старешине
стручни сарадници
предметни наставници
наставници задужени за
израду школског
часописа
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8.7. Здравствена и социјална заштита

Заједничким планом и програмом васпитно-образовног рада предвиђено је да се садржаји из ове
области реализују кроз наставу појединих предмета, као и других облика из делокруга рада школе.
Међупредметна компетенција- одговорност за сопствено здравље, развијаће се кроз све предмете.

Школа има дугу сарадњу са Домом здравља, Црвеним крстом, Центром за социјални рад, СО
Велика Плана. Активности које школа реализује заједно са наведеним установама и институцијама, у
великој мери доприносе остварењу задатака здравствене и социјалне заштите.
ЦИЉЕВИ:

- Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим
начином живота и развојем хуманизације односа међу људима
- Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље.
- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју,
заштити и унапређењу здравља ученика

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
кроз часове одељењског старешине
кроз редовну наставу (кроз сарджаје предмета свет око нас, природа и друштво, чувари природе,
биологија, али и других предмета обрађиваће се садржаји који су у директној вези са очувањем
здравља и заштите животне средине)

физичко васпитање и спортске активности
путем радионица које ће водити стручна лица
путем предавања које ће организовати Дом здравља, Црвени крст, Центар за социјални рад, МУП-
ПС Велика Плана и друге организације и институције сличног карактера

путем редовних систематских лекарских и зубарских прегледа

Школа ће и ове школске године, са Домом здравља из Велике Плане организовати педијатријски
преглед свих ученика првог, трећег, петог и седмог разреда, као и систематски и лабораторијски
преглед. Патронажна служба ће као и до сада вршити преглед личне хигијене ученика и давати
одређена упутства и сугестије.
Водиће се рачуна о обезбеђивању школске средине. У том циљу пре почетка наставе, школске
просторије су хигијенски припремљене за рад. Школа ће настојати да поштује утврђени ритам рада и
одмора, час-одмор, како би се ученици несметано и без напрезања припремили за наредне
активности.
Од стране Дома здравља, вршиће се санитарни прегледи, како би се благовремено отклонили
евентуални пропусти.

Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи вршњака,
школи, здравственим установама и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући значај
породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану у оквиру: школе,
здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада сва деца и млади били
изложени сличним програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном
евалуацијом.

У ОШ ''Карађорђе'' годинама се изузетан значај придаје здравственом васпитању. Теме се углавном
реализују на часовима одељенског старешине, али и кроз редовну наставу, ваннаставне и ваншколске
активности. Међутим, потреба за овим радом не опада већ расте годинама.



148

Млади су изложени појачаном утицају бројних фактора ризика:
 Неправилној исхрани
 Недовољној физичкој активности
 Повређивању
 Навикама штетним по здравље (пушење, алкохол, дрога)
 Ризику од болести које се преносе полним путем
 Деловању секти

Здравствено васпитање на часовима одељенског старешине

1. разред:
 Реци ми реци, огледалце
 Наша соба
 Наша радна соба
 За столом

2. разред:
 Мој страх- причамо о страху и како да превазиђемо страх
 Лица и осећања- наша осећања
 Дужности редара- које су дужности редара
 Уредимо учионицу- како да уредимо и чувамо и како се понашамо у учионици и школи. Уређивање

паноа.
 Чувамо здравље- како да сачувамо своје здравље
 Бавимо се спортом- зашто је добро да се бавимо спортом

3. разред:
 Наша радна соба – како уредити радну собу
 Уредимо учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и школи.

Уређивање паноа
 Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије
 Здравље на уста улази

4. разред:
 Здрава храна
 Здравље на уста улази
 Пушење или здравље
 Недеља здравих уста и зуба
 Моја осећања

5.разред:
 Правилна исхрана
 Болести зависности
 Лична хигијена
 Никотиноманија – болест савременог света
 Радујмо се пролећу-изађимо у природу

6.разред:
 Лична хигијена и правилна исхрана
 Наркоманија и никотиноманија
 На прагу пубертета
 Ми смо чувари природе
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7.разред:
 Правилна исхрана
 Пушење, алкохол, дрога- зашто не
 Пубертет
 Бринем о свом здрављу
 Сачувајмо природу!

8.разред:
 Наркоманија- болест савременог доба
 Здрав живот без дуванског дима
 Сачувајмо природу!

План превенције употребе дрога

Све је већа изложеност младих ризицима од негативног утицаја психоактивних супстанци
(конзумирање алкохола, пушење, узимање дрога).

Злоупотреба дроге и алкохола произилази из садејства чинилаца у вези са личношћу, понашањем
и социјалним окружењем. Прва искуства са дрогама, алкохолом и цигаретама најчешће се дешавају у
адолесценцији (период интензивног психосоцијалног сазревања), али предуслови злоупотребе
стварају се током ранијих фаза развоја. На личном, унутрашњем плану, код младих се у овом
периоду јавља несигурност, незадовољство, импулсивност, преиспитивање система вредности
одраслих. У судару са друштвеном заједницом која је нестабилна и често дезорганизована, уз кризу
морала и слабљење породичног система и у судару са школом из које ученици често беже, настаје
незадовољство, које постаје генератор напетости и импулсивних реакција усмерених ка себи и
другима.

Подаци упозоравају и захтевају хитне и континуиране акције целог друштва. Школа је у том
систему карика без које се не може, те као образовно- васпитна установа у том смислу настоји да
позитивно делује на ученике и развије свест о штетности ових навика.

Основни циљ је развијање здравих стилова живота, позитивних навика и понашања, оснаживање
деце да се одупру искушењу и донесу исправне одлуке. У оквиру школских акција најважније је
јачање психичког здравља, самопоштовања и одговорног односа према себи и другима. То значи
учење деце одупирању изазовима и казивању НЕ ризичним ситуацијама.

Превентивне активности школе у вези са злоупотребом психоактивних супсанци инкорпориране
су у све облике рада- кроз садржаје редовне наставе, слободне активности, посебно програмиране
активности и манифестације. Школа ће настојати да држањем предавања праћених одговарајућим
презентацијама и филмовима упозна ученике и родитеље са опаким пороцима и последицама које
они остављају на млад организам. Значајну улогу у реализацији програма имаће Тим за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

План превенције (начин реализације):
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА
Упознавање родитеља и ученика са
јединственим правилима понашања у
школи, правима, обавезама и
одговорностима ученика у школи

Одељењске
старешине

Септембар Записници са
родитељских
састанака

Индивидуални разговори одељењских
старешина са родитељем сваког ученика

Одељењске
старешине

Бар једном у
току школске

Педагошка
документација
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године са
родитељем
сваког ученика

одељенских
старешина, Дневник
образовно- васпитног
рада

Обрађивање садржаја у вези са
превенцијом употребе дроге на
часовима редовне наставе (свет око нас,
природа и друштво, физичко и
здравствено васпитање, биологија,
хемија, грађанско васпитање, али се
може реализовати у оквиру предмета
српски језик, страни језици, историја,
географија, ликовна култура)

Учитељи,
предметни
наставници

Током школске
године

Дневник образовно-
васпитног рада,
планови наставника

Реализовање тема превенције употребе
дроге на часовима одељењског
старешине

Учитељи,
предметни
наставници

Током школске
године

Дневник образовно-
васпитног рада,
планови ЧОС-а

Укључивање ученика у ваннаставне
активности и секције

Предметни
наставници

Током школске
године

Дневник образовно-
васпитног рада,
планови ваннаставних
активности и секција

Разговори на родитељским састанцима
на тему комуникације родитеља и деце,
укључености родитеља у живот деце,
осмишљавања слободног времена,
адолесценције и сл.

Одељењске
старешине, уз
помоћ
стручних
сарадника

Током школске
године

Дневник образовно-
васпитног рада,
записници са
родитељских
састанака

Саветодавни рад код постојања сумње
на злоупотребу дрога са ученицима и
родитељима

Одељењске
старешине,
стручна служба

Током школске
године

Педагошка
документација

Радионице које промовишу хумане
вредности и усмерене су на развој
личних и социјалних вештина

Стручни
сарадници

Током године Материјал са
радионица,
фотографије

Спортски дан- школска такмичења
посвећена „фер игри“ у оквиру
обележавања недеље спорта и Дана
школе

Наставници
физичког
васпитања,
Тим за
обележавање
културних
активности

Октобар/ мај Фотографије

Организовање ученичких журки и
прослава са саморегулацијом
дисциплине

Одељењске
старешине са
ученицима,
Ђачки
парламент

Крај децембра
(Нова година)/
крај другог
полугодишта

Фотографије

Јавно похваљивање ученика који су
постигли значајне резултате на свим
нивоима такмичења- промоција
„правих“ вредности

Предметни
наставници,
одељењске
старешине,Тим
за одржавање
школског сајта

Током школске
године (друго
полугодиште)

Записници са седница
Одељенског и
Наставничког
већа,књига
обавештења, школски
сајт, фејсбук страна
школе

Трибина на тему превенције
наркоманије за ученике, наставнике,
родитеље

Тим
(координација,
организација);

Током године Фотографије, снимци
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Обучени
предавачи-
стручна лица
(реализатори)

Сарадња са локалним институцијама-
Дом здравља, Црвени крст, ПС Велика
Плана, Удружење особа са
инвалидитетом Велика Плана
(хуманитарне акције, продајне изложбе,
трибине, радионице...)

ТЗУДНЗЗ,
ТИО,Тим за
обележавање
културних
активности,
Ђачки
парламент

У току године,
у зависности од
обавеза
представника
организација

Фотографије, снимци

Радионице са ученицима IV и VI
разреда са представницима полиције на
ЧОС-у

ТЗУДНЗЗ,
Одељенске
старешине,
Обучени
стручњаци-
предавачи

У току године- у
договору са ПС
Велика Плана

Записници- дневник
образовно- васпитног
рада

Активности које промовишу здраве
стилове живота (обележавање Дана
здравља, Дана планете земље, Недеља
здраве хране)

Тим, Тим за
обележавање
културних
активности,
Ђачки
парламент,
учитељи,
наставнице
биологије

Октобар, април Фотографије, снимци

Часови и радионице на тему болести
зависности (наркоманија,
никотиноманија)

Одељенске
старешине и
педагошко-
психолошка
служба

У току године
Фотографије

* * * * *
Превенција асоцијалног и деликвентног понашања ученика обухвата све сегменте васпитно-
образовног рада у школи. Он се одвија на три нивоа.

ПРВИ НИВО – Целокупна организација живота и рада у школи са посебним нагласком на
културној и јавној делатности школе

Сви запослени ОШ „Карађорђе“ активно учествују и доприносе повећању социјализације ученика
и превентивно реагују на појаве деликвентног понашања. У школи постоји Тим за обележавање
културних активности школе. Акциони план именованог тима је део ГПРШ. Значајну улогу у
реализацији програма имаће Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

ДРУГИ НИВО – Настава и ваннаставне активности
НАСТАВА је основни облик васпитно-образовног рада у школи и полазна основа за све друге

облике рада који школа организује. Зато је неопходно да ученици у самој настави открију
задовољство, што подразумева примену савремених облика и метода рада, усклађених са
индивидуалним и узрасним карактеристикама ученика. Позитивна искуства из ранијих година у
организацији отворених и угледних часова пружају нам могућност да и сада на тај начин иновирамо
свој рад и допринесемо позитивној, подстицајној педагошкој клими у школи. У школи ће се као и до
сад настојати да ученик буде ефективни учесник наставног процеса и да наставник поред
наставничке и процењивачке реализује и мотивациону улогу као и улогу регулатора односа у
социјалним групама ученика. Тимски приступ у креирању појединих часова такође је већ прихваћен
од стране наставника и стручних сарадника и он ће бити заступљен и ове године.
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – У циљу пружања могућности ученицима да се афирмишу и
развијају у областима за које су заинтересовани, у школи ће радити велики број секција које
покривају различите области науке, уметности и спорта које ће ученици бирати по сопственом
нахођењу или уз сарадњу одељенског старешине и ПП службе.

ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА – На часовима одељенског старешине биће обрађиване теме које
доприносе остваривању постављених циљева и задатака моралног, радног, интелектуалног, физичког
и естетског васпитања, кроз радионице, дискусије и друге форме рада. На овим часовима посебна
пажња биће посвеена здравственом васпитању. Кроз формирање одбора одељенских заједница,
ученичких организација и Ђачког парламента, ученици ће и својим личним ангажманом и идејама
утицати на остварење позитивне атмосфере у школи.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ – У школи ће се и ове године остваривати изборни програм за ученике од
првог до осмог разреда као још један облик задовољавања позитивних интересовања ученика.
Родитељи и ученици су се путем анкетних листића изјаснили за обавезне изборне предмете
(грађанско васпитање, верска настава, изабрани спорт) и за изборне предмете

ТРЕЋИ НИВО – Стручне теме, мини истраживања, трибине и остали облици стручног
усавршавања

Неке стручне теме, мини истраживања и трибине биће посвећени управо превенцији ових
проблема, тј. бавиће се проблематиком васпитног рада. Оне су инкорпориране у програме рада ЧОС,
стручних органа школе, ученичких организација и секција. У њиховој реализацији биће ангажовани
поред наставника и стручних сарадника и стручњаци из институција шире друштвене средине.

8.8. Заштита животне средине

ЦИЉ:
Заштита и унапређивање животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним,

привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају
животну средину.

ЗАДАЦИ:
• развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима,
• оплемењивање уже и шире средине,
• стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно –
техничким обележјима природе и насељене средине,
• стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, насеља,
култивисању расада и неговању паркова,
• уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе.

Програм естетског, еколошког и хигијенског уређења школе полази од садржаја специфичних за
узраст ученика. Циљ је да се код ученика развије смисао за лепо, правилан однос према људима и
животној средини.

Школа је предходних година била укључена у пројекат „European schools for a living planet“-
природа за природу. Координатор пројекта је наставница енглеског језика, Весна Новичић, у сарадњи
са наставницом биологије, Божицом Красић. У школи је оформљен тим ученика назван
„Екоренџери“. Ученици су са наставницама спровели низ акција, као што је уређивање школског
парка, продајна изложба предмета од природних патеријала, рециклажа пластичних флаша, ... Велики
број ученика се одазвао позиву наставнице и са радошћу учествовао у активностима очувања
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природе.Са овим активностима наставиће се и у будућем периоду. У оквиру обележавања Дана
здравља и Дана заштите животне средине, ученици са наставницама биологије организују акцију
уређења школског дворишта.
Поред часова редовне наставе и ваннаставних активности, кроз теме које ће бити обрађене на
часовима одељенског старешине, настојаћемо да код ученика развијемо и проширимо свест о значају
очувања и заштите животне средине:

Млађи разреди ће обрађивати следеће теме:
 Реци ми реци, огледалце
 Наша соба
 Наша радна соба – како уредити радну собу
 Дужности редара- које су дужности редара
 Уредимо учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и школи.

Уређивање паноа
 У сусрет пролећу- чувајмо природу
 Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије
 Рециклирај не фолирај
 Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја
 Добордошлица ластавицама
 Здравље на уста улази
 Здрава храна
 Пушење или здравље
 Недеља здравих уста и зуба

У старијим разредима бавићемо се следећим темама:
 Лична хигијена
 Лична хигијена и правилна исхрана
 Никотиноманија
 Здрав живот без дуванског дима
 Радујмо се пролећу-изађимо у природу
 Ми смо чувари природе
 Сачувајмо природу!
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9. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Усавршавање наставника се сматра једном од кључних области у раду школе, па из тих
разлога у школи се доста ради на томе. У школи постоји тим за професионални развој, чији је
задатак огранизација, реализација и праћење стручног усавршавања запослених. Претходне школске
године године ОШ “Карађорђе“ урадила Развојни план за период од 2017/2018. до 2020/2021. године,
што ће допринети стручном усавршавању и примени иновација и осигурати квалитет наставе и ове
школске 2018/2019. године.

План стручног усавршавања саставни је део задужења у оквиру решења о задужењима које на
почетку сваке школске године добију сви запослени у настави.

План и програм стручног усавршавања посебан је документ ОШ „Карађорђе“ Велика Плана.

10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

10.1. Сви облици сарадње са родитељима

ЦИЉ:
Организовати облике активности који ће:

 Подићи виши ниво сарадње родитељи-школа (дељење обавеза и циљева за васпитање ученика)
 Пружити помоћ и подршку при обављању функције

ЗАДАЦИ:
 Допринети складном деловању породице и школе у образовању и васпитању ученика
 Обезбеђивати и инсистирати на редовној, трајној и квалитетној сарадњи родитеља и школе
 Остварити позитивну интеракцију наставник-родитељ
 Обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварује у школи и код
ученика

Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег
васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о психофизичком и социјалном
напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и понашања, о условима живота у породици и
сл., а ради побољшања општих резултата васпитно образовног рада са ученицима.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Сарадња са родитељима ће се одвијати на следећи начин:

 путем родитељских одељенских састанака,
 путем заједничких састанака родитеља и ученика
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 посетама родитеља приликом дана ''отворених врата'',
 кроз рад Савета родитеља школе и Школског одбора,
 посетом дому ученика и њихових родитеља у неким приликама,
 путем састанака са групом родитеља,
 кроз индивидуалне разговоре одељенских старешина са родитељима сваког ученика (бар једном у
току школске године),

 кроз индивидуалне контакте и разговоре, као и саветовања (одељенске старешине, предметни
наставници, стручни сарадници)

 кроз могућност присуства родитеља часовима једном месечно, у дану који је у договору са
предментним наставницима одређен за посете

 организовањем предавања за родитеље
 укључивањем родитеља у организацију и реализацију едукативно- забавних акција у школи
 укључивањем родитеља у реализацију садржаја професионалне оријентације (родитељ- есперт, гост
на часу, представљање занимања)

Родитељски састанци се одржавају према плану рада који се доноси на почетку школске године. У
садржајима рада налазе се:
 Питања у вези са реализацијом образовно-васпитног рада
 Анализа стања успеха и дисциплине
 Организација радног васпитања у породици
 Планирање дневног и недељног распореда живота и рада у породици и школи
 Разговори о исхрани, здрављу, хигијени, култури понашања ученика, развијању културних
потреба, улози родитеља у изради домаћих задатака, култури одевања,односу ученика према
родитељима, наставницима, друговима...
Основна сврха индивидуалних разговора је да се упознају васпитне могућности породице
појединачно, да се родитељи придобију за сарадњу, а ученицима пружи помоћ.

Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, априлу и јуну месецу, а по потреби и
чешће.

Теме које са родитељима реализују стручни сарадници
 Како родитељи могу помоћи детету у учењу
 Значај поверења у васпитању
 Понашање ученика у школи
 Грешке родитеља у васпитању

Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања,
саветовања, разговора са родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и
психолошко образовање и здравствено васпитање.

У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психо- физичким особинама
појединих узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета о односу родитељ –
наставник – ученик, хуманизацији односа међу половима, о утицају и коришћењу средстава
информисања. У оквиру здравствено – васпитног рада биће речи о здравственој заштити и
превентиви, најчешћим обољењима код деце, психофизичким променама код деце у пубертету,
менталној хигијени, хигијенским навикама и друго. Ови садржаји педагошко-психолошког и
здравственог образовања формулисани су у теме. Предвиђа се да се на наредним родитељским
састанцима неће дискутовати само о успеху ученика, већ ће се организовати разговори, анкетирање
о појединим проблемима у развоју и понашању деце за које су подједнако заинтересовани
породица и школа, а која доминирају у одељењу и траже решења. Реализатор овог програма је
одељенски старешина у свом одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама
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водиће директор школе, педагог и психолог.
Учешће родитеља у реализцији задатака школе оствариваће се преко Савета родитеља

одељења, разреда и школе, а према потреби и организовањем повремених комисија, учешћем
представника Савета родитеља у раду Школског одбора, затим ангажовањем родитеља у раду
тимова (Самовредновање и развојно планирање, обезбеђивање квалитета и развој установе, ТИО,
Заштита ученика од дискриминације, насиља) и у реализацији Програма професионалне
оријентације ученика.

10.2.Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу школе
( културне, здравствене, социјалне, привредне, управне и др.)

Интеракцијски однос између школе и локалне заједнице манифестовао се кроз следеће видове:

 укључивање представника друштвене средине у рад школе при чему су се остваривале законске
обавезе учешћа родитеља и представника локалне јединице самоуправе у органима управљања
(Школски одбор, Савет родитеља) и при решавању других трајних или тренутних проблема у школи
у вези са радом са ученицима или при решавању материјално-техничких потреба школе.

 коришћење услова које пружа средина за остваривање програмских задатака школе. Ово се пре
свега односило на укључивање ученика у друштвено-користан рад, преко предузећа и установа,
затим у коришћењу објеката друштвене средине за остваривање програма школе, коришћење
кадровских потенцијала за потребе реализације програма стручног усавршавања наставника
и професионалне орјентације ученика и сл.

 отварање школе за друштвене активности деце, омладине и одраслих у њиховом слободном
времену. Школа у овом смислу пружа услове за задовољавање потреба друштвене средине, где се,
пре свега мисли на коришћење спортских терена и фискултурне сале од стране спортских клубова,
повезивање дечјих организација и савеза ван школе са истим у школи и др.

Школа ће користити услове које пружа друштвена заједница и средина, а исто тако ће
настојати да укључи истакнуте личности из шире средине у реализацију Плана рада школе.

Сарадња ће бити са: општином Велика Плана, Месном заједницом, Спортским друштвом,
КУД-ом, Дечјим вртићем, Домом здравља у Великој Плани, Центром за социјални рад у Великој
Плани, Полицијском станицом у Великој Плани, Црвеним крстом у Великој Плани, Библиотеком у
Великој Плани, Центром и културу и позориштем „Масука“ из Велике Плане Невладиним
организацијама у Великој Плани и шире, Министарством просвете и науке у Пожаревцу,
Регинолним центром за професионални развој запослених у образовању у Смедереву, Основним и
средњим школама на територији општине и шире и др.
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11. ПРОГРАМШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

11.1. Интерни маркетинг

Активност Време Извршиоци

Прослава Дана просветних радника 7.новембар Сви наставници

Прослава Дана Светог Саве 27. јануар
Наставници верске

наставе, српског језика,
музичке културе

Прослава Дана жена 8. март учитељи
Прослава Дана школе 15.мај Сви запослени

Школске новине За Дан школе учитељи и предметни
наставници

Изложба ликовних ђачких радова током године
стручно веће

наставника ликовне
културе

11.2. Екстерни маркетинг

Активност Време Извршиоци
Извештавање Министарства просвете

о резултатима рада школе током године директор

Учешће на такмичењима из свих
наставних области током године предметни

наставници, ученици
Учешће у културним манифестацијама

у насељу током године сви наставници,
ученици

Сарадња са родитељима током године директор, разредне
старешине, педагог

Ажурирање сајта школе током године чланови новинарске
секције
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12.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДАШКОЛЕ

За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се води
стандардна и Законом одређена педагошка документација:
Дневник васпитно-образовног рада
Дневник осталих облика образовно- васпитног рада у основној школи
Матична књига
Прописана евиденција о полагању испита-записник о поправним и разредним испитима и о издатим
сведочанствима
Непрописана документација:
Припрема наставника за рад
Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
Евиденција о раду Наставничког већа
Евиденција о раду Одељењских већа
Евиденција о раду ваннаставних активности
Евиденција о дежурству у школи
Евиденција о раду стручних већа у школи
Евиденција о раду тимова и стручних актива у школи
Евиденција о раду Школског одбора и Савета родитеља школе
Евиденција о посети часовима
Тестови знања (стандардизовани и они које су израдили наставници)
Евиденција о раду одељенских старешина
Дневник рада педагога
Дневник рада психолога
Годишњи и оперативни планови рада наставника и стручних сарадника
На основу наведене педагошке документације врши се анализа реализације Годишњег плана рада
школе.
Врсте активности:
Извештаји тимова
Анализа реализације редовне, допунске наставе, додатног рада и ваннаставних активности увидом у
документацију
Анализа реализације рада Одељенских већа, стручних већа и ученичких организација на основу
евиденције о раду
Анализа реализације васпитних задатака на основу спроведених анкета и упитника
Анализа стручног усавршавања наставника, коришћење стручне литературе и увођење иновација
Анализа реализације наставних програма увидом у документацију и посетом часова.
Анализа сарадње са родитељима увидом у документацију
Анализа реализације екскурзија и излета на основу писаних извештаја реализатора
Анализа рада одељењских заједница
Ове анализе врше педагог, психолог и помоћник директора, у сарадњи са директором и
наставницима.
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