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I

У В О Д

1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Годишњи план рада школе је основни документ којим се обезбеђује
ефикасна и синхронизована реализација свих образовно - васпитних
активности у току школске године.
У изради плана рада школе за школску 2021/2022. годину пошло се од
Закона о основама система образовања и васпитања, Зaкона о основном
образовању и васпитању и пратећих подзаконских аката, Наставних планова и
програма са свим изменама и допунама, Правилника о школском календару за
2021/2022. годину, Извештаја о раду школе у претходној школској години и
закључака Наставничког већа и осталих стручних органа школе.
План рада школе обухвата најважније елементе организације рада
школе. У његовој изради поштовани су основни педагошки принципи
квалитетног планирања, које је условљено потребама друштвене средине,
стањем у коме се школа налази и искуствима из претходне школске године.
Саставни део овог Плана рада чине глобални и оперативни планови свих
облика образовно - васпитног рада, а извршиоци у реализацији Годишњег
плана рада су обавезни да се припремају за ефикасно остваривање циљева
основног образовања и васпитања.
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1. 2 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Поред матичне школе, кoја се налази у Стублинама, школа има и три
издвојена одељења: у Пироману, Трстеници и Великом Пољу. У матичној школи
изводи се настава од првог до осмог разреда, а у подручним одељењима од
првог до четвртог разреда. У Великом Пољу и у Трстеници настава се одвија у
комбинованим одељењима (први и трећи, други и четврти разред).
Школу похађају ученици са подручја општина Обреновац и Уб, па је због
удаљености школе од места становања, организован свакодневни превоз, уз
обавезно дежурство наставника на испраћају ученика - путника.

ОКВИРАН БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ ЂАЧКИ АУТОБУС
(ПО ДЕСТИНАЦИЈАМА)
ОбреновацСтублине

Велико
Поље

ПироманЛончаникБровић

Трстеница

Стублине кружно

Лисо
Поље-Пољане

10

21

85

22

30

28

Σ 196
Матична школа је наменски и функционално углавном обезбеђена за
реализацију образовно - васпитног рада (довољан број учионица/кабинета,
фискултурна сала, спортски терени). Према Развојном плану, од школске
2010/2011. године, кабинетски се реализује настава из свих предмета. Бољи
материјални услови омогућили би још успешнију реализацију кабинетске
наставе. Школа је опремљена са два информатичка кабинета, од којих један у
оквиру пројекта „Дигитална школа“, а наставници су у оквиру пројекта и обуке
„Дигитална учионица“ добили довољан број лаптопова и пројектора који
омогућавају савременију реализацију наставе из свих предмета, као и
истраживачке задатке и пројекте ученика. Једна учионица је опремљена
паметном таблом и служиће као мултимедијални простор.
У школској 2021/2022. години настава ће се реализовати по учионицама, а
не по кабинетима (изузев наставе ТиТ, информатике и рачунарства и физичког
и здравственог васпитања), због поштовања епидемиолошких мера у циљу
превенције ширења вируса Ковид 19.
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1.3 ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Матична школа – Стублине
просторија

број просторија

За редовну наставу-учионице и кабинети
За физичко васпитање – сала+учионица
За техничко образовање+информатика
За библиотеку
Зборница
Канцеларије
Кухиња+трпезарија
Магацин
Котларница
Мокри чворови
Холови
Радионица за домаре+остава за алат
Мале просторије за учила (физика, хемија, тит)

26+2
1+1
1+2
1
1
4
1+1
1
1
5
4
1+1
3

Подручно одељење - Велико Поље
просторија

број

Учионице
Зборница
Ходник
Мокри чвор

2
1
1
1

Подручно одељење – Трстеница
просторија

број

Учионице
Зборница
Ходник
Мокри чвор

2
1
1
1

Подручно одељење – Пироман
Просторија
Учионице
Зборница
Ходник
Котларница
Мокри чвор
Чајна кухиња

број
2
1
1
1
1
1
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РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА
Матична школа у Стублинама
*** У школској 2021/2022. години распоред по просторијама је усклађен са
епидемиолошким мерама у циљу превенције ширења вируса. Неће се
реализовати кабинетска настава, већ настава по учионицама.

Новији објекат школе – ПРИЗЕМЉЕ
Број
учионице
бр.2

Кабинет/Учионица

Наставник/Одељење
Биљана Стојановић
2-1
Весна Малиновић
2-2
С. Добросављевић
3-1
Љиљана Младеновић
1-1

бр.6

Кабинет разредне наставедруги разред
Кабинет разредне наставедруги разред
Кабинет разредне наставетрећи разред
Кабинет разредне наставепрви разред
Продужени боравак 2

бр.7

Продужени боравак 1

бр.3
бр.4
бр.5

Новији објекат школе – СПРАТ
Број
Кабинет/Учионица
учионице
бр.1
Кабинет предметне наставе биологија
бр.2
Кабинет предметне наставематематика
бр.3
Кабинет предметне наставематематика
бр.4
Кабинет предметне наставеликовна култура
бр.5
Кабинет предметне наставеенглески језик
бр.6
Кабинет предметне наставегеографија
бр.7
Кабинет предметне наставесрпски језик
бр.8
Кабинет предметне наставеруски језик

Наставник/Одељење
Одељење 7-1
Одељење 6-2
Одељење 8-3
Одељење 7-3
Одељење 8-2
Одељење 5-2
Одељење 6-1
Одељење 7-2
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бр.9
бр.10
бр. 12
бр. 13
бр. 14
бр. 16

Кабинет предметне наставефизика
Мултимедијална учионица за
тит, инфо.
Кабинет предметне наставесрпски језик
Кабинет предметне наставеисторија
Кабинет предметне наставехемија

Одељење 5-3

Одељење 6-3
Одељење 5-1
Мултимедијална
учионица

Стари објекат школе
Број уч.
бр.1
бр.3
бр.4
бр.5
бр.6
бр.7

Кабинет/Учионица
Кабинет предметне наставе –
музичка култура
Кабинет информатичког обр.
Кабинет технике и технологије
Кабинет разредне наставечетврти разред
Кабинет разредне наставечетврти разред
Учионица за ваннаставне
активности

Наставник/Одељење
Одељење 8-1

Милена Танасић
4-1
Снежана Обрадовић
4-2
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ФИО Пироман
Број
учионице
бр.1

Просторија

Наставник

Учионица разредне наставе

бр.2

Учионица разредне наставе

Анкица Лончаревић
Виолета Мијаиловић
Дубравка Давидовић
Виолета Мијатовић

ФИО Велико Поље
Број
учионице
бр.1
бр.2

Просторија

Наставник

Учионица разредне наставе
Учионица разредне наставе

Гордана Поповић
Дуња Јовић

ФИО Трстеница
Број
учионице
бр.1
бр.2

Просторија

Наставник

Учионица разредне наставе
Учионица разредне наставе

Светлана Јовановић
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1.4 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Радно место

Број

Директор школе

1

Стручна спрема
ВС
ВШС ССС
1

Стручни сарадници
Библиотекар
Наставници разредне наставе
Наставници предметне наставе
Административно - финансијски
радници
Техничко особље
Спремачице
Укупно

1.50
1
14.20
23.51

1.50
1
9.10
15.19

5.10
6.53

1.79

3
2
9
55.21

1

1

1

КВ

2
28.79

12.63

2.79

2

ОШ

9
9

**** У школској 2021/2022. год. ангажоваће се од стране Града и општине
Обреновац професор физичког васпитања у млађим разредима основне школе.
Град Београд – ГО Обреновац финансира и реализује пројекат „Спорт у школи“,
који подразумева реализацију активности физичког и здравственог васпитања у
млађим разредима основне школе. У нашој школи професор физичког и
здравственог васпитања, који је ангажован од стране Града/Општине, ће
реализовати часове одбојке понедељком и средом од 13.30 до 14.30, за
ученике од првог до четвртог разреда.

1.5 УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
Школу похађају деца из сеоских домаћинстава различитог економско социјалног састава. Основна делатност становништва је пољопривреда. Мањи
број породица је добро ситуиран, а већи део живи у лошим социо - економским
условима.
На подручју школе нема културних институција, сем школе и Дома
месне заједнице.
Еколошки услови су лоши због аеро загађења, изазваног радом
Термоелектарне. Почетком школске 2016/2017. године школа је прикључена на
градски водовод, а крајем школске године реновирани су санитарни чворови у
приземљу и на спрату новијег школског објекта.
Школа се налази на магистралном путу Београд - Ваљево што је уједно
и предност - код пријема кадрова али и мана - безбедност ученика.
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1.6 ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ
Овим планом обезбеђује се ефикасна и синхронизована реализација
свих образовно - васпитних активности и дефинишу основни циљеви у оквиру
неких основних структуралних делова и то:

Редни
Подручје
број
активности
Наставни
план
1.
и програм

2.

Школски програм

3.

Развојни план

4.

Евалуација рада
школе

Циљеви
- Реализација Наставног плана и програма
донетог од стране Министарства. Ученици од 1.
до 8. разреда уче по реформисаном наставном
плану и програму.
- Иницијално тестирање ученика од стране
Министарства тј. Завода за вредновање није
планирано у школској 2021/2022. години али ће
наставници сами реализовати иницијалне
тестове.
- Реализација Школског програма донетог у
складу са Законом о основном образовању и
васпитању, Наставним планом и програмом,
образовним стандардима и исходима. Нов
Школски програм у 4. и 8. разреду, у 2. разреду за
предмет Дигитални свет, у 7. и 8. разреду за
предмет Техника и технологија и у 8. разреду за
предмет Информатика и рачунарство
- Реализација Развојног плана школе донетог на
период од три године (2019 – 2022), на основу
резултата самовредновања рада школе, као и
екстерног вредновања рада школе (2017/2018.
године).

- У циљу унапређивања васпитно - образовног
рада сваке године се ради вредновање одређене
области. У ову сврху служе и посете часовима. У
школској 2021-22. години вредноваће се све
области квалитета.
- У школској 2020/2021. години је обављено
самовредновање рада школе, област Етос.
Сачињен је извештај, који је саставни део
ГПРШ-а

Носилац

Наставници,
председници
актива и
стручна служба

Наставници,
Стручни актив за
развој школског
програма,
стручна служба
Стручни актив
за развојно
планирање,
Педагошки
колегијум, Тим
за унапређење
квалитета рада
школе и сви
запослени
Тим за
вредновање
рада школе, Тим
за унапређење
квалитета рада
школе,
Стручна служба
школе
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5.

Савремене
наставне методе,
облици рада и
образовна
технологија

- У организацији и реализацији редовног стручна служба,
наставног процеса примењиваће се активне председници
методе и облици рада.
стручних већа
- Користиће се постојећа савремена наставна
средства (лап-топ, пројектор, паметна табла) за
реализацију наставе појединих предмета, као и за
реализацију тимске наставе, ученичких пројеката
и сл.
- Потребно је утврдити минималан број часова по
наставним областима на којима ће се у току
школске године примењивати
елементи
савременије организације наставног процеса
(план увођења иновација)

6.

Заштита и
унапређивање
животне средине

7.

Самостални рад
ученика

8.

Допунска настава

- Заштити и унапређивању животне средине
приступиће се упознавањем ученика са основним
еколошким процесима и законитостима које се
одигравају у животној средини, а нарочито
указивањем на то што нарушава њену природну
равнотежу, кроз наставу биологије и других
предмета,
чос,
ваннаставне
активности
(еколошка секција, Тим)...
- Школа је укључена у акцију Чеп за хендикеп.
Поред хуманог аспекта акције, ученици се упућују
у појам и значај рециклаже
- Реализоваће се пројекат „Заступајмо природу“
Један од задатака коме ће наставнички колектив
и други стручни органи поклонити посебну пажњу
јесте:
- даља разрада методолошких начела ефикасне
организације самосталног рада ученика
- оспособљавање ученика за економичније и
продуктивније самостално стицање знања
- испитивање нивоа радних навика и указивање
помоћи у правцу њиховог даљег развијања и
учвршћивања.
- Организацији и планирању допунске наставе на
основу сагледаних потреба биће посвећена
одређена пажња, како би се овим корективним
видом
рада
/рад
у
малој
групи,
индивидуализација и сл./ помогло ученицима да
постигну бољи успех.

9.

Додатна настава

наставници
биологије,
руководилац
еколошке секције,
тим за заштиту
средине, стручна
служба,
одељењске
старешине,
ученици, Тим

Педагог,
психолог

Стручна већа

- У циљу указивања посебне помоћи ученицима Стручна већа
који напредују изнад просека, школа ће
организовати додатну наставу примењујући
активније организационе форме
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10.

Вананставне
активности

Изборни предмети
Слободне
наставне
активности

11.

Припремна
настава

12.

Културне и
спортске
активности

13.

Распоред часова

14.

Организација
рада школе

15.

Стручно
усавршавање

За ученике од 1. до 4. разреда у понуди су
ваннаставне активности – драмске, еколошке,
КУД, креативна радионица.
За ученике од I до VIII разреда у понуди су:
Одељењске
Обавезни изборни предмети:
старешине
- верска настава
- грађанско васпитање
Стручна већа
- руски језик од 5. до 8. разреда
Слободне наставне активности:
- чувари природе, цртање, сликање и вајање,
свакодневни живот у прошлости, хор и оркестар
од 5. до 8. разреда
- Посебна пажња биће посвећена овом виду
наставе са ученицима осмог разреда из предмета
српски језик, математика, физика, хемија,
географија, историја, биологија у циљу припреме
за завршни испит. Припремна настава ће се
одвијати током целе школске године, на
редовним и посебно организованим часовима,
појачано у другом полугодишту и након
завршетка наставе за ученике осмог разреда.
- У оквиру организовања разноврсних културно –
забавних, спортско – рекреативних програма,
активности ученика у слободном времену, школа
ће разрадити план богатијег културно – забавног
(представе) и спортско – рекреативног живота
ученика (часови пливања, одбојке, кошарке,
рукомета, стони тенис)
- У циљу што боље и ефикасније организације
рада биће сачињен функционални и
објективни распоред свих видова васпитно
образовног рада (редовне, допунске, додатне
наставе и слободних активности ученика) како би
се постигло синхронизовано одвијање свих
активности и како би се оне боље пратиле и
вредновале
- Организација живота и рада ученика у
школи засниваће се на толерантнијем и
непосреднијем сарадничком односу, разумевању,
другарству, указивању помоћи у савладавању
тешкоћа, уважавању индивидуалних особина,
оптимистичком гледању и веровању у снаге и
могућности ученика, пројектовању ведре
перспективе, ослањању у свакодневном раду на
светлу страну ученичког понашања и рада.
- Пуну пажњу школа ће посветити интензивирању
педагошко-психолошког
и
ужег
стручног
усавршавања наставника. У ту сврху је сачињен и
план стручног усавршавања.

Стручна већа за
образовне
области језик и
комуникација и
математика,
природне науке
и технологија,
друштвене науке
Директор школе
Стручна служба

Директор школе

Сви запослени

стручна служба,
наставници
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16.

Измена положаја
ученика у настави

17.

Педагошка
документација

18.

19.
20.

21.

22.

- У организацији васпитно – образовног процеса Сви наставници
посебно место треба да заузме ученик, да у
већем степену постане субјекат у свим видовима
васпитно – образовног рада у школи.

- У циљу спровођења ефикаснијег система
праћења и вредновања школског
рада, стручни органи школе (Педагошки
колегијум) утврдиће профил педагошке документације и прописати упутство за њено
вођење (књига дежурства у школи, регистар
планова и припрема за рад, регистар стручног
усавршавања, табела са резултатима на
такмичењима, сарадња са родитељима и сл.)
- Од школске 2020-2021. године школа води
есДневник
Изостанци ученика У циљу смањења броја изостанака потребно је:
- осавремењивањем свих облика рада и
додатним садржајима школу учинити
занимљивијом ученицима,
- интензивирањем сарадње са родитељима
- сарадња са педијатром Дома здравља
- усаглашавање ставова наставника и
одељенских старешина о критеријумима за
правдање изостанака, оцењивање владања и
оцењивањa успеха ученика.
Школска имовина - У циљу очувања школске имовине потребно је
посветити посебну пажњу одговорности сваког
члана колектива и колектива ученика.
Превенција
- Реализација Програма заштите ученика од
насиља
насиља
(превентивних
и
интервентних
активности) у циљу остваривања и развоја
безбедног и подстицајног окружења у школи и
заштите ученика од свих облика насиља.
Посебна пажња ће се посветити превенцији
дигиталног насиља, као и коришћењу националне
платформе за превенцију насиља „Чувам те“
Инклузивно
- Формиран је Стручни тим за инклузивно
образовање
образовање у циљу идентификације и пружања
помоћи ученицима којима је потребна посебна
подршка. Тим ће се састајати по утврђеној
динамици и пратити напредовање ученика и
реализацију индивидуалних образовних планова.
Професионална
У школској 2021/2022.год. разредне старешине 7.
оријентација
и 8. разреда ће реализовати део активности из
пројекта „Професионална оријентација на
преласку у средњу школу“. Одељенске
старешине реализоваће радионице у 7. и 8.
разреду уз помоћ стручне службе и Тима за ПО.

Педагог и
Педагошки
колегијум

Стручни органи

Сви запослени

Тим за
превенцију
насиља
Сви запослени

Тим и сви
запослени

Тим за
професионалну
оријентацију
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23.

Разредна и
предметна
настава

24.

Заштита здравља
ученика и
запослених

Према Закону о основном образовању и
васпитању, члан 35., Сл. гласник 55/13 – школа је
дужна да за ученике 4. разреда организује часове
предметне наставе ради упознавања ученика са
предметним наставницима који ће реализовати
наставу у петом разреду (по 2 часа)
У складу са препорукама Министарства и Кризног
штаба у школи ће се примењивати превентивне,
епидемиолошке мере у циљу спречавања
ширења вируса Ковид 19 (ношење маски,
одржавање дистанце, реализација наставе по
учионицама, учесталије чишћење и дезинфекција
просторија, мерење температуре, настава по
посебном моделу наставе – основни за ученике
млађих разреда и комбиновани модел за ученике
старијих разреда)
- Реализација пројекта Одговоран однос према
здрављу
унапређење
међупредметне
компетенције

Учитељи
4. разреда и
предметни
наставници
(ОВ 5. разреда)
Сви запослени и
ученици

Педагог и
наставник
биологије

Стално ће се радити на:
- садржајнијој организацији слободног времена: понудиће се различити
културно-забавни и спортско рекреативни програми које ће припремати
наставници
- стимулисању адекватнијег стручног усавршавања,
које ће битно
утицати на иновирање наставног рада применом елемената савремене
образовне технологије.
- обогаћивању система континуираног праћења и вредновања рада
ученика, у циљу њиховог правовременог обавештавања о сопственим
резултатима и мотивисања за постизање бољег успеха.
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II

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

2.1. Бројно стање ученика и одељења на почетку шк. 2021/2022. год.
Разред
I-1
Пироман I-3
В. Поље I-4

Број ученика
женски мушки
15
14
6
9

Разред
Укупно
29
15

V-1
V-2
V-3

6

1

7

0

1

1

27

25

52

II-1
II-2
Пироман II-3

9
9
2

10
10
5

19
19
7

В. Поље

II-4

3

2

5

Трстен.

II-5

4

1

5

27

28

55

Трстен.

I-5

I

Свега

II

Свега
III-1
Пироман III-3

11
6

8
7

19
13

В. Поље

III-4

1

3

4

Трстен.

III-5

0

1

1

18

19

37

Свега

III

IV-1
IV-2
Пироман IV-3

10
6
4

4
9
7

14
15
11

В. Поље

IV-4

2

2

4

Трстен.

IV-5

1

0

1

23

22

45

Свега

IV

укупно:

Свега

Свега

Свега

385

Стублин

60

55

Пироман

18

28

В. Поље

12

8

Трстен.

5

3

95

94

I-IV

115
46
20
8
189

Укупно
22

9

12

21

4

15

19

24

38

62

14
11

8
11

22
22

12

9

21

VI

37

28

65

VII-1
VII-2
VII-3

10
11

11
13

18

10

21
24
28

VII

39

34

73

VIII-1

11

8

19

VIII-2
VIII-3

11
14

8
7

19
21

36

23

59

V
VI-1
VI-2
VI-3

Свега

Број ученика
женски мушки
11
11

VIII

V -VIII

136

123

I - VIII

231

217

259
448
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У матичној школи
Стублине
разред
број
I
28
II
38
III
19
IV
29
V
63
VI
65
VII
73
VIII
595
Свега
374

У Пироману
разред

број
15
8
13
11

I
II
III
IV

У Трстеници
разред

број

I /II /III/IV

1+5+1+1

47

У Великом Пољу
разред
I,III
II,IV

8

број
11 (7+4)
9 (5+4)
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УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Ученика
У матичној школи - Стублине
У Пироману
У Великом Пољу
У Трстеници
Свега

Одељења

374
47
20
8
449

18
4
2
1
25

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА У СМЕНАМА
Стублине

Пироман

Увек I смена

Увек I смена

V-1,V-2,V-3
VI-1,VI-2,VI-3,
VII-1,VII-2,VII-3
VIII-1,VIII-2,VIII-3

I-1
II-1
II-2

III-1
IV-1
IV-2

У сменaма
непарни
I-3
III-3

У сменама
парни
II-3
IV-3

Велико
Поље
Увек I
смена
I-4/III-4
II-4/ IV-4

Трстеница
Увек I смена
I-5 / II-5/III-5 /
IV-5
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2.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ, ДИНАМИКА ТОКОМ ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ - КАЛЕНДАР, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА - ШКОЛСКА
*** у редовним условима ***

Час
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прва смена
7.30 - 8.15
8.20 - 9.05
9.25 - 10.10
10.15 - 11.00
11.05 - 11.50
11.55 - 12.40
12.45 – 13.30

Организација радног дана у школи у Стублинама:
Време
7:00 – 7:15
7:25
7:30 – 13:30
13:35-13.40

Активности
Долазак ђачких аутобуса и ученика. Дежурни наставници и
техничко особље врше припрему за почетак наставе.
Окупљање ученика у холу школе и пуштање на спрат и
ходнике, у учионице или фискултурну салу.
Почетак и трајање наставе по утврђеном распореду
Испраћај ђачких аутобуса

* Матична школа у Стублинама ради само у првој смени и настава се завршава у 13.30.
Пре почетка наставе, током одмора између часова и по завршетку наставе, дежурство у школи
покривају по расппореду дежурни наставници и техничко особље. Док траје настава, односно
часови, дежурство у школи покрива по утврђеном распореду техничко особље.
*ФИО Велико Поље и ФИО Трстеница раде само у првој смени.
*ФИО Пироман ради у две смене:

Час
1.
2.
3.
4.
5.

Прва смена
7.30 - 8.15
8.20 - 9.05
9.25 - 10.10
10.15 - 11.00
11.05 - 11.50

Дуга смена
12.00 – 12.45
12.50 – 13.35
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
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2.3 OБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД- РАСПОРЕД РАДИОНИЦА
I – IV разред
Назив
радионице

термин: 12-13 сати, 13-14 сати
реализатор
термин

1.

И машта и знање
1.и 2. разред

Милош
Пупавац

5%

Среда
12-13h

2.

Без по муке иде
нам од руке
1.и 2. разред
Музичка вртешка
3. и 4. разред
Креативна
читаоница
И машта и знање
3.и 4. разред
Спорт и природа
3.и 4. разред
Занимљива
математика
Мој свет знања
Фио Велико Поље
Мој свет знања
Фио Трстеница

Биљана
Стојановић

5%

Среда
12-13h

Борислав
Васиљевић
Славица
Симић
Стефан
Марковић
Драган
Живановић
Снежана
Обрадовић
Дуња Јовић

5%

Светлана
Јовановић

5%

Понедељак
12-13h
Уторак
12-13h
Понедељак
12-13h
Петак
12-13h
Четвртак
12-13h
Уторак
12-13 h
Петак
12-13h

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5%
5%
10%
5%
5%

V- VIII разред
1. термин 13:45 - 14:45 ;
2.термин 14:45- 15:45
1.
2.

3.

4.

5.

Назив
радионице
Језичка
радионица
Креативна
читаоница
5-8.разреда
Интернационални
дан
5-8.разреда
Математика је
свуда око нас
8.разред
Лингвистичка
радионица
5-8.разреда

реализатор

термин

Милош Пупавац

5%

понедељак

Славица Симић

5%

уторак

Стефан Марковић

10%

понедељак

Биљана
Иванковић

5%

понедељак

Славица Симић

5%

уторак
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1.

Реализатори – млађи разреди
Милош Пупавац

2.

Биљана Стојановић

3.
4.
5.
6.
7.

Славица Симић
Снежана Обрадовић
Борислав Васиљевић
Драган Живановић
Дуња Јовић

8.
9.

Стефан Марковић
Светлана Јовановић

1.

Реализатори – старији
разреди
Биљана Иванковић

2.

Славица Симић

3.

Стефан Марковић

4.

Милош Пупавац

И машта и знање 1.и 2. разред
Без по муке иде нам од руке 1.и
2. разред
Креативна читаоница
Занимљива математика
Музичка вртешка 3. и 4. разред
Спорт и природа 3.и 4. разред
Мој свет знања
Фио Велико Поље
И машта и знање 3.и 4. разред
Мој свет знања
Фио Трстеница

50%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%

30%
Математика је свуда око нас 5%
8.разред
Креативна читаоница
10%
5-8.разред
Лингвистичка радионица
5-8.разред
Интернационални дан
10%
5-8.разред
Језичка радионица,
5%
5-8.разред
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2.3.1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
1. Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи
остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а
завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике
осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до
седмог разреда.
2. Образовно - васпитни рада за ученике од првог до седмог разреда,
остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Образовно - васпитни рад за ученике осмог разреда оствариваће се у 34
петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и
запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног
рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу,
могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних
седмица, односно наставних дана.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута,
изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и
запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен
утврђен број пута. С тим у вези, у среду, 10. новембра 2021. године, радиће се по
распореду од петка.
3. У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи
распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава
се у петак, 12. новембра 2021. године
Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у
петак, 21. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у
уторак, 3. маја 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22.
јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог
разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у
среду, 31. августа 2022. године.
4. У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом.
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 2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла
2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску
битку 28. јуна 2022. године.
Дан школе се, према одлуци Наставничког већа, обележава у оквиру прославе
Светог Саве.
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Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан
сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су
наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Петак, 8. новембар 2021. године обележава се као Дан просветних радника,
21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022.
године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и
првог српског министра просвете.
5. Ученици и запослени у школи имају законско право де не похађају наставу,
односно да не раде на дан крсне славе.
6. Први класификациони период је 29. октобра 2021. године (седнице
Одељењских и Наставничког већа; саопштавање успеха – родитељски састанци).
7. Трећи класификациони период је 1. априла 2022. године (седнице
Одељењских и Наставничког већа; саопштавање успеха – родитељски састанци).
8. Саопштавање успеха ученика за прво полугодиште биће у четвртак 30.
децембра 2021. године, а за друго полугодиште у понедељак 28. јуна 2022. године.
За ученике 8. разреда подела сведочанстава и диплома обавиће се у понедељак
28. јуна 2022. године, на Видовдан.
9. Четвртак 11. новембар 2021. године, понедељак 3. јануар 2022. године,
уторак и среда 15. и 16. фебруар 2022. године су нерадни дани по Календару.
10. Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта
2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна
2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године.
11. Табеларни преглед календара образовно - васпитног рада за школску
2021/2022. годину, приказан је на следећој страни и чини саставни део овог
календара.
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2.3.2. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
ИЗ 40-то ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Подела одељења на одељењске старешине
Матична школа у Стублинама

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

одељење Одељењски
старешина
1/1
Љиљана Младеновић
2/1
Биљана Стојановић
2/2
Весна Малиновић
3/1
Слободан
Добросављевић
4/1
Милена Танасић
4/2
Снежана Обрадовић
5/1
Данијела Луковић
5/2
Маријана Маринковић
5/3
Љубица Милутиновић
6/1
Весна Павловић
6/2
Марко Алексов
6/3
Славица Симић
7/1
Сања Зелић
7/2
Радмила Поломац
Прелић
7/3
Нада Старчевић
8/1
Борислав Васиљевић
8/2
Марина Живановић
8/3
Биљана Иванковић

Бр.ученика М

Ж

28
19
19
19

14
10
10
8

14
9
9
11

14
15
23
21
19
22
22
21
21
24

4
9
11
12
15
8
11
9
11
13

10
6
12
9
4
14
11
12
10
11

28
19
19
21

10
8
8
7

18
11
11
14

И

И1

И2

И3

+
+++
+
+

+
+

+

+++
+
++ +

+
3

+

++
+++
+
+++
++
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5

1

ФИО Пироман
одељење
1.
2.
3.
4.

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

Одељењски
старешина
Анкица Лончаревић
Виолета Мијаиловић
Дубравка Давидовић
Виолета Мијатовић

Бр.ученика М
15
8
13
11

Ж

9
5
7
7

И

И1

И2

И

И1

И2

6
3
6
4

ФИО Велико Поље- комбинована настава
одељење
1.
2.
3.
4.

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

Одељењски
старешина
Дуња Јовић
Гордана Поповић

Бр.
ученика
7
4
5
4

М
1
3
2
2

Ж
6
1
3
2
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одељење

ФИО Трстеница – неподељена настава
Одељењски
Бр.
М
Ж
старешина
ученика
Светлана Јовановић
1
1
0
1
1
0
5
1
4
1
0
1

1.
2.
3.
4.

1/5
3/5
2/5
4/5

1.
2.

Продужен боравак , Стублине
група
наставник
Хомогена група 1.разред
Дарко Јовановић
Хомогена група 2.разред
Наташа Томић

И

И1

И2

РУКОВОДИОЦИ ФИЗИЧКИ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА
МЕСТО
ФИО Пироман
ФИО Велико Поље
ФИО Трстеница

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК
Дубравка Давидивић
Дуња Јовић
Светлана Јовановић

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
ВЕЋЕ
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПЕТИ РАЗРЕД
ШЕСТИ РАЗРЕД
СЕДМИ РАЗРЕД
ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДСЕДНИК ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
Љиљана Младеновић
Биљана Стојановић
Дуња Јовић
Виолета Мијатовић
Данијела Луковић
Марко Алексов
Нада Старчевић
Борислав Васиљевић

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА и АКТИВА
СТРУЧНО ВЕЋЕ
Стручно веће за образовну област језик
и књижевност
Стручно веће за образовну област
математика, техничко и информатичко
образовање и природне науке
Стручно веће за образовну област
друштвене науке
Стручно веће за образовну област
физичко васпитање
Стручно веће за образовну област
уметност
Стручно веће за разредну наставу
Стручни актив за развој школског
програма

ПРЕДСЕДНИК
Марина Живановић
Јелена Васић
Неда Несторовић
Драган Живановић
Нада Старчевић
Снежана Обрадовић
Весна Павловић
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РУКОВОДИОЦИ ТИМОВА
Тим
Тим за самовредновање квалитета рада
школе
Тим за развојно планирање
Тим за професионални развој
Тим за заштиту ученика од насиља
Тим за инклузивно образовање
Тим за заштиту животне средине
Тим за развој међупредметних
компентенција и предузетништва
Тим за обезбеђивање квалитета и
развој школе
Тим за борбу против дроге
Тим за финансијску писменост –
Фин-пис
Тим за пројекте
Тим за поступање у ванредним кризним
ситуацијама

Руководилац
Ивана Коњевић
Биљана Стојановић
Нада Старчевић
Весна Старчевић
Весна Јаковљевић
Слободан Добросављевић
Славица Симић
Биљана Обрадовић
Милена Танасић
Милош Пупавац
Биљана Обрадовић
Биљана Обрадовић
заменик Раденко Поповић

Остала задужења
Наставничко веће - записничар Радмила Поломац Прелић
Савет родитеља - записничар Весна Јаковљевић
Парламент ученика – Биљана Дајић
Координатор ес дневника – Биљана Иванковић, Сања Зелић
Координатор за Бео таблет уређаје- Биљана Дајић
Глобални школски администратор Оffice 365 , Microsoft Teams – Марко Алексов
Координатори – задужења за контролисање вођења евиденције
Књига дежурства - Бонка Вукосављевић
Лице одговорно за праћење поштовања прописаних мера за спречавање и
сузбијање заразне болести Covid-19 - Горан Блажевић, Ана Бујић
Летопис – библиотекар Ана Бујић
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2.3.3.ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ У ШКОЛСКОЈ
2021/2022. ГОДИНИ

предмет

СРПСК
И
ЈЕЗИК

наставник

Славица
Симић

стареш
инство

6/3

Бонка
Вукосављевић
Весна
Павловић
РУСКИ
ЈЕЗИК

Радмила
Поломац
Прелић

6/1

7/2

Милош
Пупавац

ЕНГЛЕ
СКИ
ЈЕЗИК

Марина
Живановић
Марина
Катић

Катарина
Ранковић
Тришић/ Маја
Вујковић

Бранислава
Дилберовић

ГЕОГРА
ФИЈА

Горан
Блажевић

8/2

ангажовање

одељења

недељни
фонд
часова

годишњи
фонд
часова
редовне
наставе

72,15%

5/3
6/3
7/3

13

468

100%
11,11%

7/1, 7/2
8/1, 8/2, 8/3

20

696

100%

5/1, 5/2,
6/1, 6/2

100%

6/1,6/2,6/3
7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2, 8/3

18

18

648

636

5/1,5/2, 5/3

6

216

100%

5/1, 5/2, 5/3
7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2, 8/3

18

636

6

216

6/1, 6/2, 6/3

Стублине 1/1,
2/1, 2/2,
3/1,4/1,4/2
Пироман ½, , 3/2,
Велико Поље
Ком 1-3, 2-4

20

648

30%

Пироман 2/3, 4/3
Трстеница
Комб 1-4

6

216

100%

5/1, 5/2,
6/1, 6/2, 6/3
7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2, 8/3

100%

-Руководилац Тим
предузетништво
- ОЈР „Креативна
читаоница“
-ОЈР „Лингвистичка
радионица“
.драмска секција
-литерарна секција

-рецитаторска секција

33,33%

33,33%

Остала задужења

-записничар Наставничко
веће
-руководилац Тима Финпис
-ОЈР радионица „И машта
и знање“
-ОЈР радионица „Језичка
радионица“
-руководилац
Стручног
већа
за
језик
и
књижевност
/

/

20

708

/

-руководилац општинског
актива географа
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ФИЗИКА

ЛИКОВН
А
КУЛТУР
А

СНАЦртање ,
сликање,
вајање
СНАЦртање ,
сликање,
вајање
МУЗИЧК
А
КУЛТУР
А

Јелена Тошић

5%

5/3

1

36

/

Јелена Васић

90%

6/1, 6/2, 6/3
7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2, 8/3

18

636

-Руководилац
Стручни
актив природне науке

75%

5/1, 5/2, 5/3
6/1, 6/2, 6/3
7/1, 7/2,7/3
8/1, 8/2, 8/3

Нада
Старчевић

7/3

Нада
Старчевић

5%

СНА 5.разред

15

534

1

36

-Руководилац Тима
професионалне
орјентације
-Руководилац стручног
већа за уметност
-руководилац ОВ 7.разред
/

/
Нада
Старчевић

Борислав
Васиљевић

СНАХор и
оркестар

Борислав
Васиљевић

МАТЕМ
АТИКА

Биљана
Иванковић

8/1

8/3

Ивана
Коњевић

Марко
Алексов

6/2

15%

СНА 6.разред
СНА 7.разред
СНА 8.разред

75%

5/1, 5/2, 5/3
6/1, 6/2, 6/3
7/1, 7/2,7/3
8/1, 8/2, 8/3

10%

СНА 7.разред
СНА 8.разред

2

70

88,89%

7/1, 7/2
8/2, 8/3

16

560

88,89%

5/1, 5/2, 5/3
7/3

16

552

88,89%

БИОЛО
ГИЈА

Маријана
Маринковић

СНАЧувари
природе

Маријана
Маринковић

БИОЛО
ГИЈА

Снежана
Станишић

30%

БИОЛО
ГИЈА

Маријана
Митић
Шиник

30%

5/2

6/1, 6/2, 6/3
8/1

60%

5/1, 5/2, 5/3
8/1, 8/2, 8/3

10%

СНА 5.разред
СНА 6.разред

3

15

106

534

-ОЈР радионица „Музичка
вртешка“
- руководилац ОВ
8.разред
/

16

568

12

420

- координатор ес дневник
-ОЈР „ Математика је
свуда око нас“
-руководилац Тима за
самовредновање

-Глобални администратор
Оffice 365
-руководилац ОВ 6.разред
/

/
2

72
/

6/1, 6/2, 6/3

7/1, 7/2, 7/3

6

216

6

216

-координатор на учешћу у
пројекту
„Заступајмо
природу“
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ХЕМИЈ
А

Невена Вујић

ИСТОРИ
ЈА

Данијела
Луковић

ИСТОРИ
ЈА

Стефан
Марковић

СНА
Свакодн
евни
живот у
прошлос
ти
ТЕХНИ
КА И
ТЕХНО
ЛОГИЈА

Стефан
Марковић

Љубица
Милутиновић

Сања Зелић

Биљана Дајић
ИНФОР
МАТИКА
И
РАЧУНА
РСТВО

ВЕРСКА
НАСТА
ВА

7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2, 8/3

100%

5/1, 5/2
6/1, 6/2, 6/3
7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2, 8/3

20

708

5%

5/3

1

36

4

142

20%

5/3

6/1

100%

100%

30%

Биљана Дајић
75%

Марко
Алексов
ФИЗИЧК
ОИ
ЗДРАВСТ
ВЕНО
ВАСПИТ
АЊЕ

5/1

Ненад
Симоновић

40%

100%

Драган
Живановић

55%

Биљана
Павловић

40%

Неда
Несторовић

/

60%

100%

СНА
СНА
СНА
СНА

5.разред
6.разред
7.разред
8.разред

5/1а, 5/2а, 5/3
6/1а, 6/2а, 6/3а
7/1а, 7/2а, 7/3а
8/1а,
6/1б, 6/2б, 6/3б
7/1б, 7/2б,7/3б
8/1б,8/2б, 8/3б
5/1б
8/2а, 8/3а
5/1а, 5/2а, 5/3
6/1а, 6/2а, 6/3а
7/1а, 7/2а, 7/3а
8/а, 8/2а, 8/3а
8/1б, 8/2б, 8/3б
5/1б, 5/2б
6/1б, 6/2б, 6/3б
7/1б, 7/2б,7/3б
ФЗ 6/3,
офа6/2,6/3
ФЗ 7/1, 7/2, 7/3
ФЗ 8/1, 8/2, 8/3

Офа 5/1, 5/2, 5/3,
6/1
ФЗ 6/2
ФЗ7/1

ФЗ 5/1, 5/2, 5/3
ФЗ 6/1
Стублине 1/1,
2/1,2/2, 3/1,4/1и 2
5/1, 5/2

12

20

420

682

20

636

6

208

15

528

-руководилац ОВ
5.разреда
-руководилац Општинског
актива историчара
-OJР радионица „ Мој свет
знања“
-ОЈР радионица „
Интернацинални дан“
/

-Секција архитектура и
грађевинарство
-руководилац општинског
актива тит
-Координатор ес дневник
-саобраћајна секција

/
-Новинарска секција
-координатор „ Бео
таблет“

-Секција Програмирање
8

20

10

8
20

288

522+108

180+216

576
720

-Координатор пројекта
„Спорт у школе“-одбојка
-Спортска секција фудбал

-Спортска секција
рукомет/атлетика
-ОЈР Спорт и природа
-Руководилац стручног
већа за физичко
васпитање
-Секција кошарка/одбојка
-Руководилац стручног
већа друштвене науке
-Верска секција
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Сава Гајић
ГРАЂА
НСКО
ВАСПИ
ТАЊЕ

Радина Бабић

10%

10%

6/1, 6/2, 6/3
7/1, 7/2, 7/3
8/1, 8/2
Пироман ½, 2/3,
3/2, 4/3
Трстеница комб
1-4
Велико Поље
Комб 1-3, 2-4

Група 5. и
6.разред
Група 7. и
8.разред

2

72

2

72

Преко норме: Бонка Вукосављевић 11,11% српски језик
Марко Алексов 28,89% информатика и рчунарство
Нада Старчевић 15% СНА цртање сликање и вајање
Биљана Дајић 5% информатика и рачунарство
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2.4 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
а) Час одељењског старешине
- од I до IV разреда један час недељно - 36 часова годишње
- од V до VIII разреда један час недељно - 36 часова годишње, односно 34
часа годишње у VIII разреду.
б) Енглески језик
Енглески језик, као обавезни предмет, остварује се од I до VIII разреда са по
два часа недељно - 72 часа годишње, односно 68 часова годишње у VIII разреду.
в) Обавезне физичке активности
Обавезне физичке активности остварују се у 5. и 6. разреду са 1,5 часова
недељно – 54 часа годишње и то у оквиру предмета Физичко и здравствено
васпитање.
Обавезне физичке активности у 6. разреду реализоваће се на базенима у Обреновцу, уколико
епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала. По почетку грејне сезоне, ученици 6. разреда ће
имати, једном недељно - према утврђеном распореду, час обавезних физичких активности на
затвореним обреновачким базенима.

г) Додатни и допунски образовно - васпитни рад
Додатна настава се организује за ученике од IV до VIII разреда који
испољавају посебну склоност и интересовање за поједине предмете, а у трајању од 1
часа недељно - 36 часова годишње (34 за ученике осмог разреда). Исти је фонд
часова за допунску наставу за ученике од првог до осмог разреда, који нису у
потпуности савладали предвиђене садржаје.
д) Припремна настава
Припремна настава за полагање завршног испита организује се за ученике
осмог разреда током другог полугодишта, а 10 дана пре полагања испита најмање 2
часа дневно.
ђ) Пробни и завршни испит
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта и
у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна, у четвртак, 23. јуна
и у петак, 24. јуна 2022. године. Завршни испит ученици ће полагати у матичној школи
према упутствима из Министарства.
е) Такмичења ученика
У току школске 2021/2022. године реализоваће се такмичења из различитих
области (српски језик, математика, енглески језик, руски језик, биологија, хемија,
географија, физика, историја, спорт, ТИО, саобраћај...) и на различитим нивоима
(школско, градско, општинско, републичко...).
Организоваће се такмичење и из различитих културно-уметничких активности
(рецитовање, драма...). Континуирано у току године прате се разни литерарни и
ликовни конкурси, спортска такмичења, такође на различитим нивоима. Припрема за
такмичење врши се на часовима додатне наставе, секција и слободних активности
који су планирани и налазе се у Програму рада школе.
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РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ1 шк. 2021/2022.
Наставник
1.

Бонка Вукосављевић
-српски језик и
књижевност

2.

Весна Павловић
-српски језик и
књижевност

3.

Славица Симић
-српски језик и
књижевност

4.

Марина Живановић
-енглески језик

5.
6.

7.

8.

Mарина Катић
-енглески језик
Катарина Ранковић
Тришић
-енглески језик млађи
разреди
Бранислава
Дилберовић
-енглески језик млађи
разреди
Радмила Поломац
Прелић
-руски језик

9.

Милош Пупавац - руски ј.

10.

Биљана Иванковић
-математика

11.

Ивана Коњевић
-математика

12.

Марко Алексов
-математика
-информатика

Задужење

Термин

Допунска настава
Додатна настава
Секција – литер.
Припремна
Додатна
Допунска
Секција – рецитат.
ЧОС 6/1
Допунска
Додатна
Секција
ЧОС 6/3
Допунска 5/7
Допунска 8
Додатна 8
ЧОС 8/2
Допунска

Среда 7.час
Уторак 7.час
Понедељак 7.час
Четвртак 7.час
Четвртак 7.час
Четвртак 7.час
Петак 7.час
Понедељак 7.час
Четвртак 7.час
Уторак 7.час
Уторак 7.час
Четвртак 3. час
Четвртак 7.час
Уторак 7.час
Уторак 7.час
Четвртак 5.час
Уторак 7.час

Допунска

Среда 5.час

Допунска

Четвртак 5.час
В.П.

Допунска настава
Фио Пироман

Уторак 5.час

Допунска 6/7 раз.
Допунска 8. раз.
Додатна 8.раз.
ЧОС 7/2
Допунска

Уторак 7.час
Среда 7.час
Среда 7.час
Среда 5. час
Среда 7. час

Доп. 7. р.
Дод. 7. р.
ЧОС 8-3
Допунска 5. раз.
Додатна 5. раз.
Допунска 7. раз.
Допунска 8. раз.
Допунска 5. раз.
ЧОС 6/2

Понедељак 7. час
Понедељак 7. час
Петак 5. час
Среда 7. час
Четвртак 6. час
Уторак 7.час
Пон.7. час /Чет.6.ч.

Четвртак 7.час
Среда 7.час

Отворена
врата
Четвртак
5.час

Уторак
5.час

Четвртак
2. час

Уторак
3.час
Уторак
4. час
Понедељак
5. час
Уторак
3. час

Среда 6. час

Понедељак
3. час
Понедељак
5. час
Уторак
3.час
Среда
5.час

Распоред часова наставних активности је Анекс Годишњег програма рада школе. Ваннаставне
активности се воде у одељењским есДневницима.
1
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Невена Вујић
-хемија

Допунска/ Додатна

14.

Горан Блажевић
-географија

15.

Јелена Тошић
-географија
Маријана Маринковић
-биологија, чувари
природе
Маријана Митић
Шиник
-биологија
Снежана Станишић
-биологија
Јелена Васић
-физика

Допунска
Додатна
Припремна
-

13.

16.

17.

18.
19.

20.

Данијела Луковић
-историја

21.

Стефан Марковић
-историја, сжуп
Љубица Милутиновић
-тит

22.

припремна

Допунска/припремна Среда 7.час
ЧОС 5/2
Понедељак 2. час
Допунска

Четврак 7.час

Допунска/Додатна

Петак 7. час

Допунска
Допунска
Припремна
Додатна
Допунска
ЧОС 5/1
-

Среда 7. час
Петак 7.час
Понедељак 7. час
Уторак 7.час
Четвртак 7.час
Среда 1.час
-

Секција

Уторак 7.час

ЧОС 5/3
Допунска/секција
ЧОС 7/1
Секција
Допунска
ЧОС 7/3

Среда 1. час
Среда 7. час
Среда 6. час
Четвртак 8.час
Понедељак 0. час
Среда 3.час

23.

Сања Зелић
-тит

24.

Биљана Дајић
-информатика
Нада Старчевић
-ликовна култура, цсв
Борислав Васиљевић
-музичка култура, хор и
ЧОС 8/1
оркестар

25.
26.

27.

28.

29.

Ненад Симоновић
Обавезне физичке
-физичко и здравствено активности V и VI
васпитање
раз.
Драган Живановић
-физичко и здравствено
васпитање
Биљана Павловић
-физичко васпитање, изабрани

Среда 7.час
Петак 7.час
Понедељак 7.час
Четвртак 7.час
Среда 7.час
-

Секција - фудбал
Секција –
рукомет/атлетика

Петак 7.час
Кумулативно по
месечном
распореду
одељења
Среда 7.час
Четвртак 8.час

Секција – кошарка
и одбојка

Понедељак 7.час

Секција

Четвртак 7.час

Петак 3. час
Четвртак
5.час
Понедељак
2.час
Понедељак
3. час
Четвртак
3. час
Среда 3.час
Петак
5.час
Уторак
4. час
Понедељак
3. час
Понедељак
4. час
Понедељак
4. час
Петак
5. час
Среда
5. час
Петак
6. час

Понедељак
4. час
Уторак
5. час
Понедељак
4. час

спорт

30.

Неда Несторовић
-верска настава

Уторак
3. час
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31.
32.
33.

Сава Гајић-верска настава
Радина Бабић-грађанско васп.
Милена Танасић
-разредна настава

34.

Снежана Обрадовић
-разредна настава

35.

Гордана Поповић
-разредна настава

36.

Љиљана Младеновић
-разредна настава

37.

Биљана Стојановић
-разредна настава

38.

Весна Малиновић
-разредна настава

39.

Слободан
Добросављевић
-разредна настава

40.

Дуња Јовић
-разредна настава

41.

Дарко Јовановић
-продужени боравак
Виолета Мијатовић
-разредна настава

42.

43.

Анкица Лончаревић
-разредна настава

44.

Виолета Мијаиловић
-разредна настава

45.

Дубравка Давидовић
-разредна настава

46.

Светлана Јовановић
-разредна настава

47.

Наташа Томић
-продужени боравак

Допунска
Додатна /Секција
ЧОС 4/1
Допунска
Додатна / Секција

ЧОС 4/2
Допунска
Креативна радион.
ЧОС 2/4-4
Допунска
Секција
ЧОС 1/1
Допунска
Секција
ЧОС 2/1
Допунска
Секција
ЧОС 2/2
Додатна
Допунска
ЧОС 3/1
Допунска
Секција
ЧОС 1/4 и 3/4
Допунска
Додатна
Секција
ЧОС 4/3
Допунска
ВНА - К.р.
ЧОС 1/3
Допунска
Секција
ЧОС 2/3
Ваннаст. акт. – к.у.
Допунска
ЧОС 3/3
Допунска
Сценска уметност,
ваннаст. акт.
ЧОС 1/2/3/4-5
-

Петак 5. час
Среда 5. час
Понедељак 5. час
Петак 5. час
Среда 5. час
Понедељак 5. час
Среда 5. час
Четвртак 5.час
Петак 5.час
Понедељак 5.час
Четвртак 5. час
Уторак 5.час
Петак 5.час
Среда 5.час
Уторак 5.час
Четвртак 5.час
Уторак 5.час
Петак 5.час
Петак 4. час
Среда 5.час
Понедељак 5. час
Понедељак 5.час
Уторак 5. час
Уторак 4.час
Понедељак 5.час
Четвртак 5. час
Четвртак 5. час
Петак 5.час
Понедељак, 5.час
Четвртак, 5.час
Петак 5.час
Среда 5.час
Уторак 5.час
Петак 5.час
Уторак 5. час
Понедељак 5.час
Петак 5. час
Понедељак, 5.час
Среда, 5.час
Петак 5.час
-

Уторак, В.П.

Петак, 3.час
Петак
3. час
Среда
2. час
Четвртак
2. час
Понедељак
2. час
Понедељак
4. час
Среда
3. час
Понедељак
3. час
Четвртак
4. час
Уторак
5. час
Уторак
3. час
Среда
4.час
Четвртак
3. час
Среда
5. час

Четвртак
5. час
Уторак
5. час
35

*** Школа утврђује и термине отвореног дана школе, када родитељи могу да
присуствују образовно-васпитном раду (према Закону о основном образовању и
васпитању, чл. 48, Сл. Гласник 55/2013). Отворен дан школе ће бити сваке треће
недеље у месецу (септембар – понедељак 13.09.2021., октобар – уторак 12.10.2021.,
новембар – среда 17.11.2021., децембар – четвртак 16.12.2021., јануар – петак
28.01.2022., фебруар – понедељак 21.02.2022., март – уторак 15.03.2022., април –
среда 13.04.2022., мај – четвртак 19.05.2022., јун – петак 17.06.2022.).
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2.5 СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ – 2021/2022.
Стручно
усавршавање

2.70

/

0.4

4.40

1

40.00
28.86

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

0.0
4
0.5

0.3 0.3 /

0.2

13.33

1

40.00

0.3 0.2 /

0.1

13.33

0.5 0.5 1

2

40.00

100

дп,дд,
пр/сц

/

18

/

1

1

НН

11,11

/

/

2

/

/

/

0.7

Весна
Павловић

Српски
језик
Српски
језик

100

6/1 18

1

2

1

2

Славица
Симић

Српски
језик

72,15

Дп/дд
сц
Дд/сц
Дп

6/3 13

1

2

1

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

Марина
Живановић

Енглески
језик

100

8/2 18

1

3

1

Марина
Катић
Катарина
Ранковић
Тришић
Бранислава
Дилберовић
Радмила
Поломац
Прелић
Милош
Пупавац

Енглески
Језик
Енглески
језик

33,33

2 дд
1дп
1дп

0.3 17.32 8
2
/
24.00 12

/

6

/

1

/

/

8.00

100

2дп

/

20

/

2

1

1

24.00 10

1

Енглески
језик
Руски
језик

30

1дп

/

6

/

1

/

1

8.00

0.5 0.2 /

100

дп 6-7
Дп/дд 8

7/2 18

1

2

1

2

24.00 10

0.5 0.5 1

Руски
језик

33,33

Дп

/

6

/

1

/

1

8.00

Ивана
Коњевић

Математи
ка

88,89

3дп

/

16

/

3

Биљана
Иванковић

Математи
ка

88,89

Дп/дд

8/3 16

1

1

Марко

Математи

88,89

Дп6

6/2 16

1

2

0.3 2
3
1.3 2
3
1.3 1

1

24.00 12

3

4

0.3 /

0.5 0.5 /

/

/

/

0.5 0.5 1

0.3 0.2 1

0.5 0.5 0.5 0.5 2

3.0 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 /
0
21.33 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
0.7
2
21.33 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
0.7
2
21.33 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
0.7

Укупно
недељно
задужење

40.00

Српски
jезик

Остали
послови

/

Дежурство

0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 2

Рад са
родитељима

Руковођење
и координис.
Рад у
стручним
органима
Вођење
педагошке
документац.

Свега
непос. Рада

24.00 12

Припрема

Остали
непосредни
рад
Екскурзије,
друштвено
користан рад
Допунска,
додатна, сек,

Редовна
настава

припрем.
Час
одељењског
старешине

Одељењско
старешинств
о

Посебна
задужења

Проценат
ангажовања

предмет

Име и
презиме

4

Бонка
Вукосављевић

40.00

13.33
35.55
35.55
35.55
37

Алексов

ка

Невена Вујић

Хемија

60

Горан
Блажевић

Географиј
а

100

Јелена
Тошић
Маријана
Маринковић

Географиј
а
Биологија

5

Маријана
Маринковић
Маријана
Митић
Шиник
Снежана
Станишић
Јелена Васић

Чувари
природе
Биологија

Данијела
Луковић
Стефан
Марковић
Стефан
Марковић
Љубица
Милутиновић

Сања Зелић

Биљана
Дајић

Дп/пп
8
Дп/дд7 /
Дд/дп/
пр8
Дп,дд, /
пр
/
/

3
12

/

2

/

0.4 14.40 6

0.5 0.5 /

0.5 0.5 1

0.6

24.00

20

/

3

/

1

24.00 10

0.5 0.5 1

0.5 0.5 2

1

40.00

1

/

/

/

0.2

1.20

0.3 /

/

2.00

1

1

/

0.4 14.40 6

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

0.1

24.00

10

Дп5/пр 8/2 12
8
/
/
2

/

/

0.4 /

2.40

1

/

/

0.6

4.00

30

дд/дп

/

6

/

1

/

0.2

7.20

3

0.3 0.5 /

0.5 0.3 /

0.2

12.00

Биологија

30

дп/дд

/

6

/

1

/

0.2

7.20

3

0.3 0.5 /

0.5 0.3 /

0.2

12.00

Физика

90

/

18

/

3

/

0.6 21.60 9

0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 2

1

36.00

историја

100

2дп
пр
Дд, дп

8/1 20

1

2

1

/

24.00 10

0.5 1

0.5 0.5 0.5 1

2

40

историја

5

/

/

1

/

/

/

0.2

1.20

0.5 /

/

0.2 0.1 /

/

2.00

СНАсжуп
Техника и
технологи
ја
Техника и
технологи
ја
Техника и
технолог.

20

дп

/

4

/

0.5 /

0.3

4.80

2

/

1

/

8.00

100

1 сц

5/3 20

1

1

1

1

24.00 10

0.5 1

0.5 0.5 0.5 1

2

40.00

100

Дп/сц

7/1 20

1

1

1

1

24.00 10

0.5 1

0.5 0.5 0.5 1

2

40.00

30

дп

/

/

1

/

0.2

0.2

12.00

60

6

7.2

0.5 /

3

/

/

/

/

/

0.1 0.1 /

0.3 0.5 /

/

/

/

/

0.5 0.3 /

38

Биљана
Дајић
Марко
Алексов

Нада
Старчевић
Нада
Старчевић

Нада
Старчевић
Борислав
Васиљевић
Борислав
Васиљевић
Ненад
Симоновић

Драган
Живановић

Биљана
Павловић
Неда
Несторовић
Сава Гајић
Радина
Бабић

Информат
ика и
рачунарст
Информат
ика и
рачунарст
во
Ликовна
култура
СНАЦртање,сл
икање,
вајање
ЦСВ

75

1 сц

/

15

/

1

1

1

18.00 8

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

0.5

30.00

40

1сц

/

8

/

1

/

0.6

9.60

4

0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 /

/

16.00

75

сна

7/3 15

1

1

1

/

18.00 8

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

0.5

30.00

5

/

/

1

/

/

/

0.2 1.20

0.5 /

/

/

/

/

/

0.3

2.00

10

/

/

2

/

/

/

0.4

2.40

1

/

/

/

/

/

0.6

4.00

Музичка
култура
Хор и
оркестар
Физичко и
здравстве
но
васпитање
Физичко и
здравстве
но
васпитање
Физичко
васпитање

75

сна

7/1 15

1

1

1

/

18.00 8

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

0.5

30.00

5

/

/

1

/

/

/

0.2

1.20

0.3

2.00

100

1сц

/

20

/

1

1

2

24.00 10

0.5 1

1

40.00

55

1сц

/

11

/

1

0.2 1

13.20 6

0.3 0.3 /

0.5 0.2 1

0.7

22.00

40

1сц

/

8

/

1

/

0.6

9.60

0.5 0.2 /

0.5 0.2 1

/

16.00

Верска
настава
Верска
настава
Грађанско
в.

100

1сц

/

20

/

1

1

2

24.00 10

0.5 1

0.5 0.5 0.5 1

2

40.00

10

/

/

2

/

/

/

0.4

2.40

1

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 /

/

4.00

10

/

/

2

/

/

/

0.4

2.40

1

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 /

/

4.00

/

0.5 /

4

/

/

/

/

/

0.5 0.5 0.5 2
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Л Е Г Е Н Д А - ЗАДУЖЕЊА У ОКВИРУ ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ:

`

1. Презиме и име
2. Предмет
3. Проценат ангажовања
4. посебна задужења
5. Одељењско старешинство
6. Редовна настава
7. Час одељењског старешине
8. Додатна, допунска, секција, припремна настава и испити
9. Екскурзије, друштвено користан рад
10. Остали непосредни рад /културне и друге васпитно образовне активности, замене
11. Свега непосредног рада
12. Припрема
13. Вођење педагошке документације
14. Рад у стручним органима
15. Руковођење и координирање
16. Стручно усавршавање
17. Рад са родитељима
18. Дежурство
19. Остали послови /попис, менторски рад, преглед педагошке документације, летопис, вођењезаписника
20. Укупно недељно задужењe

» Напомена : Организација образовно-васпитног рада у основној школи непосредно на часу од 45 минута, или преласком на
онлајн рад, путем школске платформе за учење на даљину- Microsoft Office 365- Microsoft Teams

40

40-ЧАСОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.

Анкица
Лончаревић
1/3 Пироман

-допунска
-креативна
радионица

17

1

/

1

1

/

1

Биљана
Стојановић
2/1

-креативна
радионица
-допунска

18

1

/

1

1

/

Весна
Малиновић
2/2

-сценска
радионица
-допунска

18

1

/

1

1

Виолета
Мијаиловић
2/3

-сценска
радионица
-допунска

18

1

/

1

Слободан
Добросављевић
3/1

-еколошка
радионица
-допунска

18

1

/

1

/

1

Укупно
задужење

1

Остале
активности

17

дежурство

радионица

и

-допунска
-еколошка

Изборни 2

Ванн/сек

дд

дп

Изборни 1
грађанско

Пројектна/
дигитални
свет

редовна

Љиљана
Младеновић
1/1 Стублине

Стручно
усавршавање

Изборни
предмет,
допунска,
додатна,секција,
ваннаставна активност

Праћење
развоја

чос

напредовањеу
Учешће
ученика
раду
стручних
Вођење
актива
евиденције

Обавезна настава

Планирање и
програмира
ње
Свега
непосредног
рада
Индивидуал
изован рад

Посебна задужења

са
и
Културне
ученицимао-в
друге

презиме

активности,
Друштвено
замене
користан
рад,
екскурзије

Име
и
наставника

1

1

1

24 10 1

1

1

1

1

1

40

/

1

1

1

24 10 1

1

1

1

1

1

40

1

/

/

1

1

24 10 1

1

1

1

1

1

40

/

1

/

/

1

1

24 10 1

1

1

1

1

1

40

1

/

1

/

/

1

1

24 10 1

1

1

1

1

1

40

1

/

1

/

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

1

/

/

1

41

Дубравка
Давидовић
3/2

- Културноуметничка
-допунска

18

1

/

1

1

/

1

/

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

Милена
Танасић
4/1

-културноуметничка
радионица
-допунска

18

1

/

1

1

/

1

/

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

Снежана
Обрадовић
4/2

-еколошка
радионица/додатна
-допунска
-руководилац
стручног
већа
разредне наставе

18

1

/

1

1

/

1

/

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

Виолета
Мијатовић
4/3

-креативна
радионица/додатна
-допунска настава
-руководилац
Тима
самовредновање
*комбинован рад 2
разреда

18

1

/

1

1

/

1

/

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

18

1пр*

/

1

1

/

1

1*

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

*комбинован рад 2
разреда
-креативна
радионица
-допунска настава
-руководилац ОВ
3.разред
*неподељена
настава, 4 разреда
-Сценска уметност
-допунска настава

17 1
/
(дс/пр)*
/18

1

1

/

1

1*

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

17 1
/
/18 (дс/пр)*

1

1

/

1

1*

1

1

/

24 10 1

1

1

1

1

1

40

Гордана
Поповић
Велико Поље
2. и 4. разред
Дуња Јовић
Велико Поље
1. и 3. разред
Светлана
Јовановић
1.2.3.4.
разред
Дарко
Јовановић

Продужен боравак

30
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ЛЕГЕНДА УЗ ЗАДУЖЕЊА ЗА УЧИТЕЉЕ ПРВОГ, ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
1 – име и презиме наставника, одељење
2 – посебна задужења
3 – Обавезна настава ( редовна настава, пројектна наастава, дигитални свет, изворни предмет (грађанско васпитање) )
4 – час одељењског старешине
5 –допунска настава, додатна настава, секције, ваннаставне активности,изборни предмети,
6 – друштвено користан рад, екскурзије
7 – културне и друге образовно васпитне активности, замене
8 – индивидуализован рад
9 – СВЕГА непосредног рада са ученицима
10 – планирање и програмирање
11 – вођење школске евиденције
12 – активно учешће у раду стручних актива, руковођење
13 – праћење развоја и напредовања ученика,сарадња са стручним сарадницима,сарадња са родитељима
15 – стручно усавршавање
16 – дежурство
17 – остале активности (руковођење ФИО, преглед педагошке документације, попис)
20 – укупно задужење
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Структура радног времена директора школе
Активности

1.
2.
3.
4.
5.

Недељни број
сати
ангажовање
2
7
15
9
7
40

Програмски садржаји
Програмирање
0рганизаторска функција
Руководна функција
Евалуаторска функција
Педагошко инструктивна функција
Свега

Структура радног времена психолога
Активност
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Недељни број
сати

Планирање, програмирање, организовање и праћење
образовно-васпитног рада
Учешће у реализацији садржаја наставног плана и
програма
Рад са ученицима
Сарадња и саветодавни рад са родитељима
Аналитичко истраживачки рад
Остали послови
Укупно

5
12
8
2
4
9
40

Структура радног времена педагога
Активност
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Недељни број
сати

Планирање, програмирање, организовање и праћење
образовно-васпитног рада
Учешће у реализацији садржаја наставног плана и
програма
Рад са ученицима
Сарадња и саветодавни рад са родитељима
Аналитичко истраживачки рад
Остали послови
Укупно

3
6
4
2
2
3
20

Структура радног времена библиотекара
Активност
1.
2.
3.
4.

Васпитно – образовна делатност
Сарадња са наставницима
Библиотечка информацијска делатност
Остали послови
Укупно

Недељни број
сати
20
5
10
5
40
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2.6 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
КАЛЕНДАР КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Програм и садржај

Време

Извршиоци

Учешће на конкурсима, културним и
спортским такмичењима и
манифестацијама на нивоу општине и
града
Посете позоришту, биоскопу,
галеријама...

током школске године

Наставници српског језика и
остали предметни наставници,
учитељи и ученици

током школске године

Посета Сајму књига

октобар 2021.

Ђачки излети и екскурзије

мај, јун 2022.

Посета Фестивалу науке

децембар 2021.

Продајни сајам ученика 8. разреда

прво и друго
полугодиште
крајем првог
полугодишта
30. или 31.12.2021.

Предметни наставници с.в. за
уметност и остали предметни
наставници, учитељи, ученици
Наставници српског језика,
библиотекар
Одељењске старешине и стручне
вође
Одељењске старешине,
предметни наставници физике,
математике
О. В. осмог разреда

Кићење новогодишње јелке на тргу
ГО Обреновац
Новогодишња приредба
Литерарни и ликовни радови поводом
Дана школе и школске славе
- расписивање конкурса и избор
најбољих радова
Прослава Дана школе

децембар / јануар
2021/2022.
27. јануар 2022.

Учитељи, наставници, ученици
Стручно веће за разредну наставу
Руководиоци литерарне и ликовне
секције секције

Прослава Светог Саве

27. јануар 2022.

Светосавска академија у Београду
Дан розих мајица
Школска такмичења
- организација предметних такмичења
Учествовање на општинским,
градским и републичкм такмичењима
Смoтра рецитатора

27. јануар 2022.
24. фебруар
фебруар – март 2022.

Задужени наставници и ученици,
драмска секција, КУД
Задужени наставници и ученици,
драмска секција, КУД
Наставници
Парламент и Тим за заштиту
Предметни наставници и учитељи

од фебруара 2022.

Предметни наставници, ученици

април 2022.

Руководиоци рецитаторске
секције, библиотекар

Књиговдан

23. април 2022.

Учешће у пројекту издавачке куће
Клет – Читалачки клуб
Посета ТЕНТ-у
Посета средњим школама

Током школске године
(5 радионица)
април/мај 2022.
април/мај 2022.

Стручно веће за језик, уметност,
ученици, наставник тио
Славица Симић, наставник српског
језика
Разредне старешине 8. разреда
Разредне старешине 8. разреда
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Учешће на еко карневалу
Дан паркова
Спортски турнири

друго полугодиште
24. мај 2022.
друго полугодиште

Учитељи, наставници, ученици
Еколошка секција и Тим
Стручно веће за физичко и
здравствено васпитање
Крос РТС-а
мај 2022.
Наставници физичког васпитања,
одељењске старешине
Завршна свечаност VIII разреда
јун 2022.
Одељењске старешине VIII раз.,
- прослава мале матуре
директор школе
Пријем ученика у први разред
31. август 2022.
Одељењско веће четвртог
- приредба ученика 4. разреда
разреда
поводом пријема првака
Драмска секција
*** У зависности од интересовања и могућности планирају се и следеће посете:
Посета Зоолошком врту у Београду
током школске године
Наставници биологије
Посета Народном музеју у Београду
током школске године
Данијела Луковић, наставник
историје и Нада Старчевић,
наставник ликовне културе
Посета Конаку кнегиње Љубице у
током школске године
Данијела Луковић, наставник
Београду
историје
Посета Конаку кнеза Милоша на
током школске године
Данијела Луковић, наставник
Топчидеру
историје
Мобилни планетаријум у школи
током школске године
Учитељи и наставници географије
Обележавање Дана словенске
Мај, 2022. године
Стручно веће за језик
писмености
Обележавање Дана учитеља
5.10.2021. год.
Стручно веће за разредну наставу
*** Наведене активности ће се реализовати уколико епидемиолошка ситуација у вези
са вирусом Ковид 19 буде то дозвољавала.
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III ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ,
РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА
ШКОЛЕ
СТРУЧНА ТЕЛА ШКОЛЕ
- НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
- ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
- СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
- СТРУЧНИ АКТИВИ
- ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ школе чине наставници и стручни сарадници
школе. Седницама Наставничког већа председава и руководи директор школе.

3.1 ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ВРЕМЕ
С
Е
П
Т
Е
М
Б
А
Р

АКТИВНОСТИ
ЗАДУЖЕНИ
* Усвајање записника са претходне седнице
* Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. год.
* Усвајање Извештаја о раду директора школе у 2020/2021. год. директор
* Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. г.
* Усвајање Анекса Школског програма за школску 2021/2022. год. –
психо –
Дигитални свет 2. разред, Техника и технологија 7. и 8. разред, Информатика и педагошка
рачунарство 8. разред
служба
* Утврђивање одлуке о начину глобалног и оперативног

ОКТОБАР / НОВЕМБАР

планирања образовно - васпитног рада и вођења евиденције о
реализацији плана
* Организација изборне наставе, слободних наставних
активности, ваннаставних активности, додатне и допунске
наставе и часа одељенског старешине - утврђивање распореда
* Усвајање записника са претходне седнице
* Анализа рада и постигнутих резултата и утврђивање успеха
ученика у претходном периоду
* Анализа остварења фонда часова, циљева и задатака по
Годишњем плану рада школе за претходни период
* Анализа остварења васпитне функције школе, рада стручних
већа, актива и одељењских већа
* Стручно усавршавање: Предавање – Улога наставника у
развијању потенцијала даровитости код ученика

наставници

раз. старешине,
предметни
наставници
Невена Вујић
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* Усвајање записника са претходне седнице
* Организација прославе Дана Светог Саве и Дана школе
* Анализа и утврђивање успехa и дисциплине ученика на крају
ДЕЦЕМБАР првог полугодишта
* Анализа рада секција, допунске и додатне наставе и
одељенских заједница, програма васпитног рада и здравственог
васпитања
* Усвајање записника са претходне седнице
* Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја о раду
школе, Извештаја о раду Наставничког већа, стручних органа,
тимова и одељењских старешина
* Вођење педагошке евиденције и документације
ЈАНУАР * Реализација Школског развојног плана
* Стручно усавршавање: Предавање – Невербална
комуникација у учионици
Ф
Е
Б
Р

* Усвајање записника са претходне седнице
* Припрема и организација учешћа на такмичењима
* Доношење одлуке о употреби уџбеника, приручника и лектире
у шк. 2022/2023. год.
* Анализа употребе наставних средстава
* Стручно усавршавање: Предавање – Могућности развијања

Директор,
старешине,
предметни
наставници
руководиоци
већа
Старешине,
предметни
наставници
руководиоци
разредних већа,
директор,
Развојни тим
Дуња Јовић

предметни
наставници
Дарко Јовановић

мотивације за учење

АПРИЛ

МАЈ

Ј
У
Н

Ј
У
Н

* Усвајање записника са претходне седнице
* Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и
образовно - васпитних резултата и утврђивање успеха ученика у
претходном периоду
* Анализа коришћења лектире и рада библиотеке
* Стручно усавршавање: Предавање – Превенција лошег
држања
* Усвајање записника са претходне седнице
* Организационе припреме за извођење екскурзија
* Анализа вођења педагошке документације и евиденције
* Организација другарске вечери за ученике осмог разреда
* Анализа успеха ученика на такмичењима
* Доношење одлуке о формирању групе продуженог боравка за
следећу школску годину
* Усвајање записника са претходне седнице
* Анализа резултата васпитно-образовног рада и утврђивање
успеха ученика осмог разреда
* Доношење одлуке о похваљивању и награђивању и додели
диплома ученицима осмог разреда, избор ђака генерације
* Организација припремне наставе за завршни испит за ученике
осмог разреда, поправни и разредни испити
* Усвајање записника са претходне седнице
* Анализа резултата васпитно-образовног рада и утврђивање
успеха ученика од првог до седмог разреда
* Доношење одлуке о награђивању, похваљивању и додели
диплома ученицима од 1. до 7. разреда
* Организација родитељских састанака и подела књижица
* Упознавање са планом прегледа педагошке документације

разредне
старешине
библиотекар
Драган
Живановић

разредне
старешине
директор

р.с. осмог
разреда
наст. српског
језика и
математике

раз. старешине,
предметни
наставници
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3 седнице

A
В
Г
У
С
Т
2 седнице

* Разматрање реализације ГПРШ у школској 2021/2022. години
(образовно-васпитни резултати, васпитна функција школе,
реализација програмских садржаја редовне, додатне и допунске
наставе, ваннаставних активности и професионалне
оријентације)
* Анализа рада Наставничког већа, одељенских већа, стручних
већа и актива, рада одељенских старешина, директора,
стручних сарадника
* Разматрање нацрта Годишњег плана рада школе за школску
2022/2023. годину
* Усвајање нацрта Школског програма од 1. до 8. разреда
* Разматрање Извештаја са полагања завршног испита ученика
8. разреда - Стицање права на уверење о обављеном завршном
испиту у основном образовању и васпитању и сведочанства о
завршеном основном образовању и васпитању
* Усвајање записника са претходне седнице
* Извештај о резултатима са полагања завршног испита
* Извештај о прегледу педагошке документације
* Анализа реализације Програма заштите ученика од насиља
у шк. 2021/2022. год. и доношење новог Програма
* Разматрање извештаја о извођењу екскурзија ученика од 1. –
8. разреда у школској 2021/2022. год.
* Разматрање и доношење предлога плана и програма
екскурзија и школе у природи за школску 2022/2023. год.
* Усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању рада
школе за школску 2021/2022. год., доношење плана за наредну
годину и именовање Тима за самовредновање
* Усвајање плана стручног усавршавања
* Анализа реализације активности из Развојног плана школе
* Усвајање Акционог развојног плана за следећу шк. год. и
именовање Развојног тима
* Усвајање записника са претходне седнице
* Организација припремне наставе, поправних и разредних
испита, одређивање комисија
* Упознавање са календаром образовно-васпитног рада за
наредну школску годину

директор
стручни
сарадници

Директор
стручни
сарадници

Тим за
самовредновање
Развојни тим

наставници

* Усвајање записника са претходне седнице
* Утврђивање успеха ученика после обављених поправних и
раз. Старешине,
разредних испита
наставници
* Подела предмета на наставнике, одређивање одељењских
старешина, председника стручних органа, руководилаца секција, директор
лица задужених за вођење дневника о.о. в.о.р. и осталих
задужења
* Текућа питања (распоред часова, смене, анкете и друго)
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3.2 ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум је педагошко – консултативни орган директора
школе који чине председници стручних већа и стручних актива. На својим
седницама разматра питања која су од значаја за стручни, квалитетнији и
ефикаснији рад школе. Педагошки колегијум анализира и евалуира образовно –
васпитне активности, даје мишљења, предлоге и сугестије за унапређивање
истих, одобрава индивидуалне образовне планове, бави се кадровско –
педагошким питањима као и иновацијама у настави.
Седнице сазива директор школе. Секретар педагошког колегијума је
педагог школе. Планира се одржавање 5 седница.
Весна Јаковљевић - педагог
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
ЗАДУЖЕНИ

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ЈУН

АПРИЛ

ДЕЦЕМБАР

* Анализа потребе за индивидуалним образовним плановима и
утврђивање броја ученика којима је потребна додатна подршка
(иоп1/2/3)

Директор,
стручна
служба, Тим

* Реализација фонда редовне, додатне и допунске наставе и
слободних активности
* Анализа и утврђивање успеха ученика и примењених васпитно
- дисциплинских мера
* Анализа потребе за индивидуалним образовним плановима
* Иновације у настави
* Рад са наставницима почетницима

педагог

* Реализација фонда редовне, додатне, допунске наставе и
слободних активности
* Анализа и утврђивање успеха ученика и примењених васпитно
- дисциплинских мера
* Реализација фонда редовне, додатне, допунске наставе и
слободних активности
* Анализа и утврђивање успеха ученика и примењених васпитно
- дисциплинских мера
* Анализа пробног завршног испита
* Додатна, допунска и припремна настава
* Реализација фонда редовне, додатне, допунске наставе и
слободних активности
* Анализа и утврђивање успеха ученика и примењених васпитно
- дисциплинских мера
* Анализа остварености Развојног плана школе
* Самовредновање – извештај

п. о. в.
сви чланови
председници
одељенских
већа
председници
одељенских
већа
сви чланови
председници
одељенских
већа
педагог

* Анализа реализације плана интерног стручног усавршавања

* Усвајање плана стручног усавршавања
* Анализа завршног испита ученика 8. разреда

* Извештај о раду Колегијума, усвајање плана рада за наредну
школску годину (доставља се школи у електронској форми)
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3.3 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА
СТРУЧНА ВЕЋА
1. Стручно веће за образовну област - језик и књижевност
Чланови овог већа су наставници српског, руског и енглеског језика.
Председник овог већа је – Марина Живановић
2. Стручно веће за образовну област математика, техничко и информатичко
образовање и природне науке
Чланови овог већа су наставници математике, физике, биологије, хемије,
географије, информатике и техничког образовања.
Председник овог већа је – Јелена Васић
3. Стручно веће за образовну област друштвене науке
Чланови овог већа су наставници историје, верске наставе и грађанског
васпитања. Председник овог већа је – Неда Несторовић
4. Стручно веће за образовну област физичко васпитање
Чланови овог већа су наставници физичког васпитања.
Председник овог већа је – Драган Живановић
5. Стручно веће за образовну област - уметност.
Чланови овог већа су наставници ликовне и музичке културе.
Председник овог већа је – Нада Старчевић
6. Стручно веће за разредну наставу
Ово стручно веће чине сви учитељи разредне наставе.
Председник актива је – Снежана Обрадовић
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ФЕБРУАР

ЈУН

АПРИЛ

председник: Марина Живановић
АКТИВНОСТИ
ЗАДУЖЕНИ
* Планирање распореда израде писмених задатака и контролних
вежби
* Представљање стручних часописа и дечје штампе
* Избор ученика за секције, допунски и додатни рад
* Иницијални тест из српског језика за ученике од петог до осмог
разреда
* Пружање помоћи у раду приправницима
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење мера
за унапређење успеха
* Анализа резултата иницијалног теста за ученике
* Проблеми у реализацији наставе и доношење мера за
превазилажење уочених проблема
* СУ: Угледни часови и предавања
* Организација прославе Дана школе и подела задужења
* Реализација часова и редовност похађања редовне, допунске,
додатне наставе и слободних активности
* Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и доношење
мера за унапређење успеха
* Литерарни конкурс поводом Дана Светог Саве
* Упућивање наставника на зимске семинаре
* Aнализа употребе наставних средстава и предлог за набавку
нових наставних средстава
* СУ: Угледни часови и предавања
* Договор око организације такмичења из српског језика, страних
језика и такмичења рецитатора (подела задужења, формирање
комисија, избор дежурних наставника, прегледача)
* Избор уџбеника и приручника
* Праћење реализације такмичења
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење мера
за побољшање успеха
* Анализа пробног завршног испита и доношење мера за
побољшање постигнућа
* СУ: Угледни часови и предавања
* Организација Књиговдана и подела задужења
* Анализа успеха ученика на крају школске године и донетих мера
за побољшање успеха
* Реализација редовне, допунске и додатне наставе
* Анализа рада стручног већа – подношење извештаја
* Доношење предлога плана и програма екскурзија
* Усвајање плана стручног усавршавања
* СУ: Угледни часови и предавања
* Извештај о успеху ученика на такмичењима

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

библиотекар
сви чланови
већа
чланови већа
библиотекар

сви чланови
већа
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АВГУСТ
2 седнице

* Организација припремне наставе, поправних и разредних
испита, одређивање комисија
.......

* Подела одељења и задужења наставника
* Планирање образовно-васпитног рада (редовна настава, допунски
и додатни рад, слободне активности)
* Анализа резултата са завршног испита за упис у средњу школу
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада стручног већа за
наредну школску годину и избор председника стручног већа
(доставља се школи у електронској форми)

сви чланови
већа
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Стручно веће за образовну област математика, техничко и
информатичко образовање и природне науке

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ФЕБРУАР

ЈУН

АПРИЛ

АКТИВНОСТИ

председник: Јелена Васић
ЗАДУЖЕНИ

* Планирање распореда израде писмених задатака и контролних
вежби
* Представљање стручних часописа и дечије штампе
* Избор ученика за секције, допунски и додатни рад
* Иницијални тест из математике за ученике од петог до осмог раз.
* Пружање помоћи у раду приправницима
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење мера за
унапређење успеха
* Критеријуми оцењивања ученика
* Анализа резултата иницијалног теста за ученике
* СУ: Угледни часови и предавања
* Реализација часова и редовност похађања редовне, допунске,
додатне наставе и слободних активности
* Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и доношење
мера за унапређење успеха
* Aнализа употребе наставних средстава и предлог за набавку нових
наставних средстава
* СУ: Угледни часови и предавања
* Договор око организације такмичења из математике, природних
наука, тио/тит (подела задужења, формирање комисија, избор
дежурних наставника, прегледача)
* Избор уџбеника и приручника
* Праћење реализације такмичења
* Договор о реализације Књиговдана
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење мера за
побољшање успеха
* Анализа пробног завршног испита и доношење мера за побољшање
постигнућа
* Реализација Књиговдана
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика на крају школске године и донетих мера за
побољшање успеха
* Доношење предлога плана и програма екскурзија
* Усвајање плана стручног усавршавања
* СУ: Угледни часови и предавања
* Извештај о успеху ученика на такмичењима

АВГУСТ
2 седнице

* Организација припремне наставе, поправних и разредних
испита, одређивање комисија
.......

* Подела предмета и задужења на наставнике
* Планирање образовно-васпитног рада (редовна настава, допунски и
додатни рад, слободне активности)
* Анализа резултата са завршног испита за упис у средњу школу
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада стручног већа за
наредну школску годину и избор председника стручног већа
(доставља се школи у електронској форми)

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ ДРУШТВЕНЕ
НАУКЕ
председник: Неда Несторовић
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
ЗАДУЖЕНИ
* Представљање и одабирање стручних часописа и дечије
штампе
сви чланови
* Избор ученика за секције, допунски и додатни рад
већа
СЕПТЕМБАР
* Критеријуми оцењивања
* Пружање помоћи у раду приправницима

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

АПРИЛ

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење мера
за унапређење успеха
* Проблеми у реализацији наставе и доношење мера за
превазилажење уочених проблема
* СУ: Угледни часови и предавања
*Реализација часова и редовност похађања редовне, допунске,
додатне наставе и слободних активности
* Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и
доношење мера за унапређење успеха
ДЕЦЕМБАР/
* Aнализа употребе наставних средстава и предлог за набавку
ЈАНУАР
нових наставних средстава
* СУ: Угледни часови и предавања
* Договор око организације такмичења (подела задужења,
формирање комисија, избор дежурних наставника, прегледача)
* Избор уџбеника и приручника
* Праћење реализације такмичења
ФЕБРУАР * Договор око организације и реализације Квиза знања (подела
задужења)
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење мера
за побољшање успеха
* Анализа пробног завршног испита и доношење мера за
побољшање постигнућа
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика на крају школске године и донетих
мера за побољшање успеха
* Доношење предлога плана и програма екскурзија
* Усвајање плана стручног усавршавања
* СУ: Угледни часови и предавања
* Извештај о успеху ученика на такмичењима
* Организација припремне наставе, поправних и разредних
испита, одређивање комисија
.......
* Подела предмета и задужења на наставнике
* Планирање образовно-васпитног рада (редовна настава,
допунски и додатни рад, слободне активности)
* Анализа резултата са завршног испита за упис у средњу школу
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада стручног већа за
наредну школску годину и избор председника стручног већа
(доставља се школи у електронској форми)

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
председник: Драган Живановић

ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

АКТИВНОСТИ
* Координација и корелација међу предметима
* Организација ваннаставних активности
* Учешће ученика у припреми часа (радни задаци за ученике)
* СУ: Угледни часови и предавања
* Договор око организације спортских такмичења (подела
задужења)

ЗАДУЖЕНИ
сви чланови
већа

* Анализа успеха и дисциплине и доношење мера за њихово
побољшање
* Реализација трећег часа физичког васпитања – изабрани
спорт/обавезне физичке активности
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа реализације плана и програма
* Редовност похађања наставе и ваннаставних активност
* Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и
мера за побољшање успеха
* Aнализа употребе наставних средстава и предлог за набавку
нових наставних средстава
* СУ: Угледни часови и предавања
* Праћење реализације такмичења
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење
мера за побољшање успеха
* СУ: Угледни часови и предавања
* Договор око организације и реализације Спортског дана
(подела задужења)
* Анализа успеха ученика на крају школске године
* Доношење предлога плана и програма екскурзија
* Усвајање плана стручног усавршавања
* СУ: Угледни часови и предавања
* Извештај о успеху ученика на такмичењима
* Организација припремне наставе, поправних и разредних
испита, одређивање комисија
.......
* Подела задужења на наставнике
* Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
(редовна настава и ваннаставне активности)
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада стручног већа за
наредну школску годину и избор председника стручног већа
(доставља се школи у електронској форми)

сви чланови
Већа

* Пружање помоћи у раду приправницима
ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ФЕБРУАР

АПРИЛ

ЈУН

АВГУСТ
2 седнице

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ УМЕТНОСТ
председник: Нада Старчевић

СЕПТ.

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ
* Организација ваннаставних активности (избор ученика)
* Критеријуми оцењивања
* Координација и корелација међу предметима
* Пружање помоћи у раду приправницима

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

АПРИЛ

ФЕБ.

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење
мера за унапређење успеха
* Представљање стручних часописа и дечје штампе
* СУ: Угледни часови и предавања
* Организација прославе Дана школе и подела задужења
* Учешће на конкурсима
* Анализа реализације плана и програма
* Редовност похађања наставе и ваннаставних активност
ДЕЦЕМБАР/ * Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и
ЈАНУАР
мера за побољшање успеха
* Aнализа употребе наставних средстава и предлог за набавку
нових наставних средстава
* СУ: Угледни часови и предавања
* Избор уџбеника и приручника
* СУ: Угледни часови и предавања
* Учешће на ликовним конкурсима
* Анализа успеха ученика у претходном периоду и доношење
мера за побољшање успеха
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа успеха ученика на крају школске године
* Доношење предлога плана и програма екскурзија
* Усвајање плана стручног усавршавања
* СУ: Угледни часови и предавања
* Извештај о учешћу ученика на такмичењима и конкурсима
* Организација припремне наставе, поправних и разредних
испита, одређивање комисија
.......
* Подела предмета и задужења наставника
* Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
(редовне наставе и ваннаставних активности)
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада стручног већа за
наредну школску годину и избор председника стручног већа
(доставља се школи у електронској форми)

ЗАДУЖЕНИ
чланови
већа
чланови
већа
сарадња са већем за
језик и већем
учитеља

чланови
већа

чланови
већа
чланови
већа

сви чланови
већа

сви чланови
већа
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

ЈУН

АПРИЛ

ФЕБРУАР

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ

председник: Снежана Обрадовић
ЗАДУЖЕНИ

* Уједначавање критеријума оцењивања по разредима
* Пружање помоћи у раду приправницима
* Резултати анкете за изборне предмете
* Одабир штампе за децу
* Распоред писмених задатака и контролних вежби
* Доношење плана активности у оквиру Дечије недеље, организација и
подела задужења
* Иницијални тестови за ученике
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду
* Мере за побољшање успеха, остваривање додатне и допунске наставе
* Анализа резултата иницијалног теста за ученике
* Реализација Дечије недеље - извештај
* Договор око организације и подела задужења за новогодишњу приредбу
* Организација прославе Дана школе и подела задужења
* СУ: Угледни часови и предавања
* Прослава Дана Св. Саве и Дана школе
* Зимски сусрети учитеља - договор и пријава за учешће
* Aнализа употребе наставних средстава и предлог за набавку нових н.с.
* Договор око организације такмичења из математике (3. и 4.р.) и такмичења
рецитатора (подела задужења, формирање комисија, избор дежурних
наставника, прегледача)
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта и мера за побољшање успеха
* Праћење реализације такмичења
* Избор уџбеника и приручника
* Реализација плана стручног усавршавања
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду и
доношење мера за побољшање успеха
* Реализација наставе у природи
* Извештај са Зимских сусрета просветних радника
* Договор око припреме и времена реализације пријема првака
* Реализација часова предметних наставника у одељењима 4. раз.
* Организација Књиговдана и подела задужења
* СУ: Угледни часови и предавања
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају наставне год.
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за шк. 2019/2020.
* Доношење програма рада наставе у природи за 2019/2020.г.
* Анализа реализације плана стручног усавршавања и усвајање новог плана
стручног усавршавања
* Извештај о успеху ученика на такмичењима
* СУ: Угледни часови и предавања

сви чланови
актива

сви чланови
актива
сарадња са већем
за језик и
уметност

сви чланови
актива

сарадња са већем
за математику и
језик и
библиотекаром

сви чланови
актива

сви чланови
актива
сарадња са већем
за језик и
библиотекаром

сви чланови
актива
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АВГУСТ
2 седнице

* Организација припремне наставе, поправних и разредних испита,
одређивање комисија
.......

сви чланови
актива

* Програмирање и планирање образовно васпитног рада, редовне, додатне и
допунске наставе, слободних активности и координацијa међу предметима
* Иницијални тестови за ученике
* Подела задужења
* Подела одељења на наставнике
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада стручног већа за наредну
школску годину и избор председника стручног већа (доставља се школи у
електронској форми)
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3.4 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА

1. Стручни актив за развој школског програма
Овај стручни актив (именован од стране Наставничког већа) чине
учитељи и наставници са индексом одељења један: Љиљана Младеновић,
Биљана Стојановић, Слободан Добросављевић, Милена Танасић, Весна
Павловић, Сања Зелић, Борислав Васиљевић, Данијела Луковић, као и педагог
и психолог.
Председник Стручног актива за развој школског програма – Весна
Павловић, наставник српског језика и књижевности
Стручни актив за развој Школског програма израдио је 2014/2015. год.
Школски програм од 1. до 8. разреда према реформисаном наставном плану и
програму. Школски програм се ради на период од 4 године, тако да актуелни програм
важи до 2018/2019. године. За школску 2011/2012. актив је урадио Анекс школског
програма у који су унети Образовни стандарди по разредима и предметима. За
школску 2012/2013. годину Тим за професионалну оријентацију је у сарадњи са
активом урадио Анекс школског програма за 7. и 8. разред у који је унет детаљан план
професионалне оријентације који је са ученицима 7. и 8. разреда реализовао Тим за
ПО у сарадњи са одељенским старешинама а све у оквиру пројекта "Професионална
оријентација на преласку у средњу школу". За школску 2013/14. год урађен је Анекс
програма због новог Закона о основном образовању и васпитању. За школску
2015/2016. год. урађен је Анекс програма - Уџбеници који ће се користити од шк. 2016.
до шк. 2019. године. За школску 2017/2018. годину урађен је Анекс школског програма
за пети разред, због реформисаног наставног плана и програма (нови предмети:
Техника и технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и здравствено
васпитање), као и због уведених стандарда за страни језик. За школску 2018/2019.
годину урађен је Анекс школског програма за први, пети и шести разред (за шести
разред предмети: Техника и технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и
здравствено васпитање). За школску 2019/2020. годину урађен је Анекс школског
програма за други, шести и седми разред (за седми разред предмети: Техника и
технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и здравствено васпитање), као и
Програм наставе у природи, излета и екскурзија ученика. За школску 2020/2021. годину
урађен је Анекс школског програма за први, трећи, седми и осми разред (за осми
разред предмети: Техника и технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и
здравствено васпитање), као и Програм наставе у природи, излета и екскурзија
ученика. Актив ће пратити реализацију Школског програма, остваривање стандарда,
исхода, циљева и задатака програма образовања и васпитања и састајати се према
плану. За школску 2021/2022. годину урађен је реформисан Школски програм за 4. и 8.
разред, као и Анекс школског програма за други разред – предмет Дигитални свет, за
седми и осми разред – предмет Техника и технологија и за осми разред – предмет
Информатика и рачунарство. Наставни планови и програми су тиме реформисани у
свим разредима тј. од 1. до 8. разреда.
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Председник: Весна Павловић
ВРЕМЕ
СЕПТЕМБАР

НОВЕМБАР

ФЕБРУАР

ЈУН

АПРИЛ

ДНЕВНИ РЕД
* Увид у концепцију и структуру актуелног Школског програма, новине у
Школском програму
* Анализа резултата анкета о изборним предметима
* Праћење реализације Школског програма
* Вођење документације – предлози за иновирање докумената
* Размена искустава о оцењивању, критеријуми оцењивања
* Избор уџбеника и приручника за наредну школску годину
* Праћење реализације Школског програма
* Стручно усавршавање наставника
* Праћење напредовања ученика, однос према раду
* Праћење реализације планова и предвиђених садржаја
* Договор око израде новог Школског програма
* Анализа постигнућа на крају наставне године
* Усвајање нацрта Школског програма од 1. до 8. разреда (анекси на
основу измена и допуна Закона/Наставних планова и програма)
* Извештај о раду стручног актива за развој школског програма, усвајање
плана рада стручног актива за наредну школску годину и избор председника
стручног актива (доставља се школи у електронској форми)
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2. Стручни актив за развојно планирање
Делокруг рада:
Приоритети у остваривању образовно–васпитног рада обухваћених Акционим планом
за школску 2021/22. годину, израђеним на основу Развојног плана за период од 2019.
до 2022. године.
Чланови актива:
1. Биљана Павловић, наставник физичког васпитања
2. Дубравка Давидовић, наставник разредне наставе
3. Весна Малиновић, наставник разредне наставе
4. Ивана Коњевић, наставник математике
5. Дуња Јовић, наставник разредне наставе
6. Ненад Јаковљевић, представник јединице локалне самоуправе
7. Ивана Басарић, представник Савета родитеља (2-1)
8. Александра Илић, представник Ученичког парламента
9. Руководилац актива: Биљана Стојановић, наставник разредне наставе
Садржај рада
Израда плана рада и акционог плана
Стручног актива за развојно планирање за
школску 2021/22. годину;
Подела задужења члановима актива
Анализа активности реализованих током
првог класификационог периода;
Договор о даљим активностима

Време реализације Носиоци посла

август – септембар
2021.

Стручни актив за
развојно планирање

новембар 2021.

Стручни актив за
развојно планирање

фебруар 2022.

Стручни актив за
развојно планирање

Анализа активности реализованих током
трећег класификационог периода

април 2022.

Стручни актив за
развојно планирање

Анализа активности реализованих током
другог полугодишта

јун 2022.

Стручни актив за
развојно планирање

Анализа активности реализованих током
првог полугодишта;
Договор у вези са реализацијом
активности током другог полугодишта

Анализа реализације активности у оквиру
Развојног плана школе
Израда извештаја о раду Стручног актива
за развојно планирање за школску 2021/22.
годину и доношење новог РП на период
од 3 или 5 година

јун 2022.

Стручни актив за
развојно планирање
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План активности по кључним областима:
ОБЛАСТ
ПРОМЕНЕ
ЕТОС

ЦИЉЕВИ И
ЗАДАЦИ
Активније
укључивање
родитеља у
школске
активности

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
мај 2021.

АКТИВНОСТИ
Организација продаје
рукотворина, ученичких радова,
половних књига и играчака на
продајном сајму у сврху
прикупљања новца за прославу
мале матуре

НОСИЛАЦ
АКТИВНОС
ТИ
Одељењско
веће осмог
разреда

ЕВАЛУАЦИЈА

ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ

Успех у
организацији.
Велики број
учесника.
Укљученост
родитеља. Скупљен
новац за малу
матуру.

Задужени
наставник

Унапређење
сарадње са ПУ
„Перка
Вићентијевић“
Унапређење
атмосфере у
школи

Током
2021/22.

Посете деце из ПУ „Перка
Вићентијевић“ и њихово
укључивање у наше пројекте

учитељи 4.
разреда

број посета и
заједничких
активности

учитељи 4.
разреда

Током
2021/22.

Модернизација школског
разгласа и пуштање музике на
одморима.

Функционалност
новог разгласа,
реакција ученика на
музику.

Директор
школе

Унапређење
атмосфере у
школи

Током
2021/22.

Уређење школског дворишта и
унутрашњости школе :
постављање клупа, садња
нових садница и цвећа...

Комисија за
јавне
набавке,
директор
школе
стручна
служба
задужени
наставници

коментари ученика и
учитеља
Изглед дворишта и
унутрашњости
школе

Задужени
наставник

Изглед и
функционалност

Директор
школе

Унапређење
атмосфере и
безбедности у
школи

Током
2021/22.

Добијање потребних дозвола за
топлотно спајање фискултурне
сале и зграде школе
Обезбеђивање средстава
Тендер Топлотно спајање

родитељи
Комисија за
јавне
набавке,
директор
школе
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ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

Унапређење
безбедности у
школи

Током
2021/22.

Унапређење
атмосфере у
школи
Промоција
рада ученика
Подршка и
промоција рада
ученика и
наставника

Током
2021/22.

Позориштанце

Током
2021/22.

Током
2021/22.

Сарадња (предавања) са
релевантним установама
локалне заједнице (спољашња
заштитна мрежа):- ОУП
Обреновац и школски
полицајци, Центар за социјални
рад (Обреновац и Уб), Дом
здравља (Обреновац и
амбуланта у Стублинама)
Уређивање паноа у складу са
наставним садржајима

Редовно објављивање
резултата школских активности
(представљање производа
пројеката, културних и
спортских манифестација....) на
ФБ страници школе
Бесплатна гостовања
професионалних и аматерских
позоришта (уколико буде
понуда),, школске представе,
кратке драматизације
У нижим разредима
представе/драматизације
равномерно поделити по
сваком разреду
У старијим разредима
реализовати када је то у
функцији обележавања
значајних датума или наставне
јединице

Тим за
борбу
против
насиља,
наставници,
одељењске
старешине

Задужени
наставник

Сви
наставници
предметне и
разредне
наставе
Задужени
наставник

Изглед паноа

Задужени
наставник

Изглед, број
пријатеља, број
коментара објава,
коментари

Задужени
наставник

Наставници,
драмска
секција

Коментари ученика и
наставника

Задужени
наставник
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Пружање
подршке
ученицима који
имају
потешкоће у
савладавању
градива

Током
2021/2022.

Пружање
подршке
ученицима у
избору
занимања
Пружање
подршке
ученицима у
избору
занимања
Промовисање
здравих
стилова живота
и повећање
безбедности
деце у
саобраћају
Промовисање
здравих
стилова живота

Током
2021/22.

Посете фирмама у оквиру
професионалне орјентације

Задужени
наставници,
родитељи

Током
2021/22.

Представљање професија
(лично или путем презентације)

Током
2021/22.

Мала школа саобраћаја
(предавања о безбедности у
саобраћају, вожња бицикла на
полигону спретности)

Родитељи,
наставници
и сва
заинтересов
ана лица
Полиција,
наставници
разредне
наставе,
Сања Зелић

Током
2021/22.

Сарадња са организацијом
„Одред извиђача Звездан
Недељковић“ кроз излете
(арборетум, Јозића колиба...),
предавања и сл.

Учешће у ИОП пројекту, обука
од стране просветних
саветника и дефектолога

Директор,
задужени
наставник

„Одред
извиђача
Звездан
Недељковић
“,
наставници
биологије и
чувара
природе

Посећеност
предавања,
коментари
наставника,
припреме за час на
којима је примењено
оно што је научено
на предавању
Број фирми које су
ученици посетили,
број професија које
су представљене,
коментари ученика
Број професија које
су представљене,
коментари ученика

Директор,
задужени
наставник

Тест познавања
саобраћајних
прописа, вешта
вожња бицикла

Задужени
наставник

Коментари ученика,
извештаји

Задужени
наставник

Задужени
наставник

Тим за
професиона
лну
орјентацију
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РЕСУРСИ

Промовисање
здравих
стилова живота
и борба против
насиља
Промовисање
здравих
стилова живота
и борба против
насиља
Промовисање
здравих
стилова живота
и заштите
животне
средине

Током
2021/22.

Представа (по тексту В.
Андрића у режији Весне М.)

наставници

Коментари ученика и
наставника

Задужени
наставник

Током
2021/22.

Радионице - ненасилна
комуникација и конструктивно
решавање сукоба

Одељењске
старешине и
стручна
служба

Коментари ученика,
мањи број сукоба

Задужени
наставник

Током
2021/22.

Тим за
заштиту
животне
средине

Извештаји,
производи
пројеката...

Задужени
наставник

Стручно
усавршавање
запослених

Током
2021/22.

Сарадња са еколошким
организацијама у зависности од
активности (Арборетум, Чеп за
хендикеп, радионице, конкурси,
предавања...) које буду
понудиле те организације и
наших потреба и могућности
Континуирано стручно
усавршавање запослених у
складу са Планом стручног
усавршавања: Формативно
оцењивање, ИОП...

Директор
школе

анкета

Директор
школе

Обука о примени и
предностима формативног
оцењивања (избор погодног
семинара или организовање
интерне обуке на основу
досадашњег искуства и стручне
литературе)
Обука о примени и
предностима савремених
метода наставе (избор погодног
семинара или организовање
интерне обуке на основу

стручна
служба,
директор

Сертификати,
спискови,
материјали..

стручна
служба,
директор

стручна
служба,
директор

Сертификати,
спискови,
материјали..

стручна
служба,
директор
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досадашњег искуства и стручне
литературе)
НАСТАВА И
УЧЕЊЕ

Пројектна
настава, већа
корелација
међу
предметима

Током
2021/22.

Пројектна
настава
Већа
корелација
међу
предметима
Већа
корелација
међу
предметима

Током
2021/22.

Повећање
активности и
заинтересован
ости ученика

Током
2021/22.

Сваке године реализовати по
један пројекат који ће
обухватити све ученике и
наставнике. У школској 2019/20.
тема пројекта је „Мој крај“, у
школској 2020/21. „Земље
света“, а у школској 2021/22.
„Чувари природе“. У пројекту
учествују сви наставници тако
што ће тему уврстити у пројекте
које раде у оквиру сваког
предмета. Најбољи примери,
по избору наставника, ће бити
представљени у школи, на
манифестацијама у месној
заједици/општини, објављени
на фејсбуку...
Усклађено планирање
пројектне наставе
Презентација рада на
пројектима на нивоима ширим
од одељења, поводом
обележавања значајних датума
Тематски дан (сва одељења
млађих разреда по један дан)

Наставници
предметне
и разредне
наставе
(подршка стручна
служба)

Производи пројеката

Задужени
наставник

Тим за
развојно
планирање,
стручна
већа

Број пројеката

Задужени
наставник

Сви
наставници
разредне
наставе

Припреме за час, чек Руководилац
листа
стручног
већа за
разредну
наставу

Тимски часови (по један час
годишње у сваком разреду)

Наставници
предметне
наставе

Припреме за час, чек Руководиоци
листа
релевантних
стручних
већа
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Примена
знања са НТЦ
семинара у
пракси у циљу
побољшања
графомоторике

Током
2021/22.

Угледни часови (обавезно по 1
час годишње, за све наставнике
предметне и разредне наставе)

Сви
наставници
разредне и
предметне
наставе

Припреме за час, чек Руководиоци
листа
стручних
већа

Књиговдан (23.5.,
представљање публикација из
области предвиђених у тој
години)
2021/22. Стручно веће за
образовну област – језик и
књижевност и за разредну
наставу
Гостовање писаца и песника
Квиз знања по следећем
распореду: шк.2021/22. –
вештине (музичко,
ликовно,физичко, ТИО) и млађи
разреди
Дан словенске писмености

Наставници
релевантних
стручних
већа
Релевантне
секције

Коментари ученика,
извештај
библиотеке,
посвећеност,
заинтересованост

Председник
релевантног
стручног
већа за
сваку годину

Наставници
релевантног
стручног
већа

Резултати квиза,
учешће у квизу

Наставници
српског
језика и
верске
наставе
Наставници
разредне
наставе

Коментари ученика,
извештај,
посећеност

Председник
релевантног
стручног
већа за
сваку годину
Задужени
наставник

Вежбе фине моторике

Коментари
наставника и
ученика

Задужени
наставник
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и памћења
ученика

Вежбе акомодације, ротације и
равнотеже

Упознавање са техникама
памћења, визуелним
асоцијацијама, симболима и сл.

Повећање
активности и
заинтересован
ости ученика

Током
2021/22.

Ученици у улози наставника

Наставници
разредне
наставе и
као подршка
наставници
физичког
васпитања
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Коментари
наставника и
ученика, број часова
физичког васпитања
на којима су вежбе
реализоване

Задужени
наставник

Коментари
наставника и
ученика, број часова
на којима су технике
примењене

Задужени
наставник

Ученици,
наставници
предметне и
разредне
наставе

Коментари
наставника и
ученика, број часова
који су реализовани
на овај начин

Задужени
наставник
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3.5 ПРОГРАМИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА чине наставници који изводе наставу у
одређеном одељењу.

Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Председник одељењског већа
Љиљана Младеновић
Биљана Стојановић
Дуња Јовић
Виолета Мијатовић
Данијела Луковић
Марко Алексов
Нада Старчевић
Борислав Васиљевић
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
председник: Љиљана Младеновић
СЕПТЕМ БАР

ВРЕМЕ

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

АВГУСТ
2 седнице

АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања
ученичких знања

ИЗВРШИОЦИ

* Утврђивање распореда одржавања допунске наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине

* Дан отворених врата – утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборне предмете
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном
периоду, мере за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног
рада на крају првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима
одељењског старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на
крају првог полугодишта, мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова образовноваспитног рада, анализа вођења педагошке документације
* Анализа остварене сарадње одељенских старешина и родитеља

* Анализа ефеката допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног
рада у претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика и
остварених исхода на крају трећег класификационог периода
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика
према раду и правилима понашања
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на
крају наставне године
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за
наредну школску годину
* Доношење програма наставе у природи
* Усвајање нацрта Школског програма за први разред
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних
испита ......................
* Планирање редовне, допунске наставе и ваннаставних акт.
* Планирање рада одељењских заједница и утврђивање
бројног стања
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за
наредну школску годину и избор председника већа
(доставља се школи у електронској форми)

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа
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ПЛАН РАДА ВЕЋА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ОКВИРУ ВЕЋА I РАЗРЕДА
Септембар
• Сарадња учитеља продуженог боравка и учитеља редовне наставе
• Договор о исхрани ученика у школи
• Распоред дневних активности
• Вођење педагошке документације
• Разговор са психологом школе-узимање података о ученицима првог разреда
• Договор о безбедности ученика (довођење и одвођење)
• Упознавање родитеља и ученика са посебним условима рада школе и
правилима понашања због пандемије
• Текућа питања
Октобар
• Дечја недеља (радионице и хуманитарне акције)
• Сарадња учитеља продуженог боравка и учитеља редовне наставе
• Уређење паноа на тему „Јесен“
• Сарадња са ПП службом -индивидуално понашање ученика
• Индивидуални разговори са родитељима
Новембар
• Сарадња са школском библиотеком
• Редовно праћење рада слабијих ученика (пружање помоћи у раду)
• Анализа успеха и владања ученика у претходном периоду
Децембар
• Новогодишње активности (новогодишњи вашар и изложба радова)
• Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
• Вођење педагошке документације
Јануар
• Дан школе и Свети Сава ( обележавање школске славе и Дана школе)
Фебруар
• Израда домаћих задатака у продуженом боравку и рад на задацима (анализа и
решавање проблема при раду ученика), анализа са учитељима из редовне
наставе
• Читање дечје штампе

Март
• 8.март (радионица и изложба радова)
• Уочавање промена у природи кроз разговор и посматрање природе
• Уређење паноа поводом доласка пролећа
Април
• Васкрс (радионица и изложба радова)
• Анализа успеха и владања ученика у претходном периоду
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Мај
• Сарадња учитеља продуженог боравка и учитеља редовне наставе
• Однос ученика према раду и учењу
• Индивидулани рад са ученицима
Јун
• Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта
• Избор руководиоца већа и евентуална измена или допуна програма за наредну
школску годину
• Текућа питања
Август
• Распоред група и наставника у продуженом боравку
• Припрема наставних средстава и друштвених игара, евентуална набавка нових
Дарко Јовановић, учитељ у продуженом боравку
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

АПРИЛ

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

председник: Биљана Стојановић
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких
знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине
* Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборни предмет
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика у претходном
периоду, мере за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада на крају
првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима
одељењског старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта, мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова образовно-васпитног рада,
анализа вођења педагошке документације
* Анализа остварене сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада у
претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификаци-оног периода
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду и
правилима понашања
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају наставне
године
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну школску
годину
* Доношење програма наставе у природи
* Усвајање нацрта Школског програма за други разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита .........
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних
активноси
* Планирање рада одељењских заједница, распоред поноваца и
утврђивање бројног стања ученика
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској
форми)

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

75

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

АПРИЛ

председник: Дуња Јовић
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких
знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине, писмених задатака
* Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборни предмет
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду, мере
за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада на крају
првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима одељењског
старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта,
мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова в. о. рада, анализа вођења
педагошке документације
* Анализа остварења сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада у
претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду и
правилима понашања
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају наставне год
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну школску
годину
* Доношење програма наставе у природи
* Усвајање нацрта Школског програма за трећи разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита ............
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности
* Планирање рада одељењских заједница, распоред поноваца и
утврђивање бројног стања ученика
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској
форми)

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АПРИЛ

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

председник: Виолета Мијатовић
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких
знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине, писмених зад.
* Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборни предмет
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду,
мере за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада на
крају првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима
одељењског старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта, мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова в. о. рада, анализа вођења
педагошке документације
* Анализа остварења сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада у
претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег тромес.
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду и
правилима понашања
* Договор око припреме и времена реализације пријема првака
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају
наставне год
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну школску
годину
* Доношење програма наставе у природи
* Усвајање нацрта Школског програма за 4. разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита .....
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности
* Планирање рада одељењских заједница, распоред поноваца и
утврђивање бројног стања ученика
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској
форми)

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

сарадња са већем
учитеља

чланови већа

чланови већа

чланови већа
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

АПРИЛ

председник: Данијела Луковић
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких
знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине, писмених
задатака и контролних вежби
* Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборне предмете и слободне наставне актив.
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду,
мере за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада на
крају првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима
одељењског старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта, мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова в. о. рада, анализа вођења
педагошке документације
* Анализа остварења сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада у
претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег тромесеч.
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду и
правилима понашања
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају
наставне год
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну школску
годину
* Усвајање нацрта Школског програма за пети разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита .....
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности
* Планирање рада одељењских заједница, распоред поноваца и
утврђивање бројног стања ученика
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској
форми)

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

АПРИЛ

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

председник: Марко Алексов
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких
знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине, писмених
задатака и контролних вежби
* Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборне предмете и слободне наставне актив.
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду,
мере за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада на
крају првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима
одељењског старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта, мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова в. о. рада, анализа вођења
педагошке документације
* Анализа остварења сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада у
претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег тромесеч
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду
и правилима понашања
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају
наставне год
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну школску
годину
* Усвајање нацрта Школског програма за шести разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита .....
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних акт
* Планирање рада одељењских заједница, распоред поноваца и
утврђивање бројног стања ученика
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској
форми)

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АПРИЛ

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

председник: Нада Старчевић
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких
знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине, писмених
задатака и контролних вежби
* Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборне предмете
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду,
мере за побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада на
крају првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима
одељењског старешине-остварење васпитне функције школе
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта, мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова в. о. рада, анализа вођења
педагошке документације
* Анализа остварења сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе
* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно - васпитног рада у
претходном периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег тромес.
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду и
правилима понашања
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају наст.год
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну шк.год.
* Усвајање нацрта Школског програма за седми разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита .....
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних акт
* Планирање рада одељењских заједница, распоред поноваца и
утврђивање бројног стања ученика
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској
форми)

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа

чланови већа
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

председник: Борислав Васиљевић
АКТИВНОСТИ
* Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких знања
* Утврђивање распореда одржавања допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности, часа одељенског старешине, писмених задатака и
контролних вежби
* Дан отворених врата – утврђивање термина одржавања
* Избор дечије штампе и школске лектире
* Резултати анкете за изборне предмете
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду, мере за
побољшање успеха
* Анализа реализације свих видова образовно – васпитног рада на крају
првог класификационог периода
* Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима одељењског
старешине-остварење васпитне функције школе
* Организација продајног сајма ученика
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта,
мере за побољшање успеха
* Реализација фонда часова свих видова в. о. рада, анализа вођења
педагошке документације
* Анализа остварења сарадње одељенских старешина и родитеља
* Анализа ефеката додатне и допунске наставе

ИЗВРШИОЦИ

чланови већа

чланови већа

чланови већа

АВГУСТ
2 седнице

ЈУН

МАЈ

АПРИЛ

* Извештај о раду већа - полугодиште
* Анализа реализације свих видова образовно – васпитног рада у претходном
периоду
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја
* Анализа редовности похађања наставе, односа ученика према раду и
правилима понашања
* Анализа пробног завршног испита
* Пружање помоћи у реализацији програма професионалне оријентац.
* Анализа вођења педагошке документације
* Анализа успешности донетих мера за побољшање успеха
* Организација и реализација екскурзија
* Организација другарске вечери
* Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају наставне год
* Анализа остварења свих видова васпитно-образовног рада
* Доношење предлога плана и програма екскурзија за наредну шк.год.
* Усвајање нацрта Школског програма за осми разред
* Предлози за похваљивање и награђивање ученика
* Организација припремне наставе за ученике осмог разреда који полажу
поправне и разредне испите
* Организација припремне наставе за полагање завршног испита за упис у
средње школе

* Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних испита .............
* Планирање редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних акт
* Анализа завршног испита и уписа ученика у средње школе
* Извештај о раду већа, усвајање плана рада већа за наредну школску
годину и избор председника већа (доставља се школи у електронској форми)

чланови већа

пе-пси
чланови већа

чланови већа

чланови већа
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3.6 ПРОГРАМИ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
ПРОГРАМИ ВАСПИТНОГ РАДА НА ЧАСОВИМА
ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
*** У свим разредима, приликом реализације тема у области превенције насиља користиће се обуке и
материјали са националне платформе „Чувам те“

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

Мере заштите здравља-начини и значај превенције Ковид 19
Ово сам ја
Моје име и мој знак
Наши дланови
Ово смо ми
Заједничка кућа
Домаћи задатак
Моја омиљена играчка
Моја омиљена игра
Бонтон није бадминтон
Ђачка торба, а у њој...
Реци ми реци, огледалце....
Наша соба
Наша радна соба
Наш радни сто
Наша учионица
У школи
На улици – Ја сам пешак
У биоскопу, позоришту
У продавници
За столом
Обрадуј маму, баку
Више рада више знања
Динар по динар
Тужакање
„Лепа реч гвоздена врата отвара”
Љубомора
Кривица
Нећу‒хоћу
Шта нас вређа
Другарство је...
Наш цвет другарства
Шта ценим код друга
Шта ценим код себе
Дигитално насиље – појам, облици и превенција
Желим да се представим

*** Реализација програма Основи безбедности деце (МУП) кроз предавања, на часовима
одељењског старешине. Часове ће реализовати представници МУП-а у зависности од
епидемиолошке ситуације.
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II РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Мере заштите здравља-начини и значај превенције Ковид 19
Поново у школи – повратак у школу
Наш знак одељења – стварамо знак одељења
Наши дланови – представљање себе
Мој страх – причамо о страху и како да превазиђемо страх
Моји снови – o чему често сањамо и моје жеље – које су нам жеље
Лица и осећања – наша осећања
Кад сам срећан
Д као другрство......... – како да будемо добри другари
Семафор лепих речи
Како да будемо добри... – покажимо како да будемо добри једни према
другима
Помози старијима – у којим све ситуацијама можемо да помогнемо
старијима
Помоћ или нешто друго –шапутање на часу – да ли је помоћ или
нешто друго
Мој портфолио – упознавање са портфолиом ученика
Дужности редара – које су дужности редара
Уредимо учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се
понашамо у учионици и школи
Дочекајмо Нову годину
Дочекајмо Нову годину
Како смо прославили празнике
Празници некада и сада
Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле
Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре
Реч је....... – које су нам ружне навике
Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом
Oсмог марта
Изабран је....... – бирамо хигијеничара у одељењу, благајника...
Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље
Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом
У сусрет пролећу – чувајмо природу
Форе и фазони – први април – Дан шале
Хало ко је тамо? – како користимо телефон
Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер
Дигитално насиље – појам, облици и превенција
Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији
Шта треба да читам – развијамо љубав према читању
Научили смо – шта нам се највише допало на часовима одељенске
заједнице током ове школске године
Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске
године
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III РАЗРЕД
Мере заштите здравља-начини и значај превенције Ковид 19
Поново у школи – повратак у школу
Мој портфолио – презентовање портфолија
Ово сам ја – представљање себе, колико се познајемо међу собом
Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања
Кад порастем бићу...
Дечја недеља
Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу
Мој радни дан – организујемо радни дан и слободно време
Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења
Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо
Хајде да се договоримо
Хајде да се дружимо – како да се дружимо
Кад настане збрка
15. Толеранција према разлика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици
постигли резултате које су до сада поставили
Наша радна соба – како уредити радну собу
Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда
Божић
Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве
Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила
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
Рециклирај не фолирај
Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом Oсмог
марта
Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег
краја
Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег
краја
Здравље на уста улази
Добродошлица ластавицама
Весели одељенски састанак –први април дан шале
Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс
Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају
Шта треба да читам – развијамо љубав према читању
Дигитално насиље – појам, облици и превенција
Научили смо – представљамо свој портфолио
Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године
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IV РАЗРЕД

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
4. РАЗРЕД

МОЈА ОСЕЋАЊА
И ЈА

БОНТОН

ЈА И ДРУГИ

Тема

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наставна јединица

Мере заштите здравља-начини и значај превенције Ковид 19
Поново у школи- повратак у школи
Ми смо тим-представљање одељења као тим
Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања
Кад порастем бићу…
Наши рођендани – ученици сазнају датуме рођења својих другова
Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу
Мој рад је мој успех – како да стигну до свог циља
Бонтон у учионици
Поштујемо правила – поштујемо правила у школи
Учимо о пријатељству
Како неговати пријатељство – како да сачувамо и негујемо пријатељство
Тегла врлина
Толеранција према разликама
Новогодишњи маскембал- органузујемо маскембал на нивоу разреда
Божић – како прослављамо Божић
Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве
Здрава храна – посета медицинске сестре
Здравље на уста улази – чиме треба да се хранимо
Пушење или здравље
Недеља здравих уста и зуба
Честитка за маму, баку – правимо честитку за маму или баку поводом осмог
марта
Моја осећања
Дан позоришта
Дан шале
Шта треба да читамо – развијање љубави према читању
Моје четворогодишње путовање – представљају свој најважнији догађај у
досадашњем школовању
Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године

Реализација програма Основи безбедности деце (МУП) кроз 8 предавања, на 8 часова
одељењског старешине у зависности од епидемиолошке ситуације.
Теме које ће реализовати предавачи из Министарства унутрашњих послова:
1. Безбедност деце у саобраћају
2. Полиција у служби грађана
3. Насиље као негативна појава
4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
6. Превенција и заштита деце од трговине људима
7. Заштита од пожара, као и заштита од техничко технолошких опасности
8. Заштита од природних непогода
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПЕТИ РАЗРЕД
ТЕМЕ

1. Мере заштите здравља - начини и значај превенције Ковид 19
2. Подела дужности и усвајање правила понашања (заједничко доношење и
дефинисање правила понашања и последица кршења правила)
3. Како замишљам школу
4. Ја и моје свакодневне обавезе
5. Шта видимо и чујемо на ТВ и у својој околини
6. Шта је право другарство и како се дружимо у одељењу
7. Како да учимо
8. Значај домаћег задатка
9. Како да решимо своје проблеме
10. Шта нас чека у пубертету
11. Стрес као извор тешкоћа у животу
12. Равноправност полова
13. Занимање које ми се свиђа
14. Надимци и ругања
15. Како да уредимо учионицу
16. Како поштујемо старије
17. Мој хоби
18. Како избећи дуван, алкохол, дрогу
19. Дигитално насиље – појам и облици, како се заштитити
20. Физичка активност у служби здравља
21. Зашто треба рећи НЕ верским сектама
22. Како се облачимо
23. По чему смо слични, а по чему се разликујемо
24. Проблеми са одраслима и како то превазићи
25. Сукоби и шта са њима?
26. Како искористити слободно време
27. Турнир духовитости
28. Део природе у нашој учионици
29. Зашто поштујемо једни друге
30. Заљубио/ла сам се
31. Љубав и другарство
32. Девојчице говоре о дечацима и обрнуто
33. Час у природи – како да чувамо своју околину
34. Како замишљам себе у будућности
35. Упознали смо се, заволели и постали другови
36. Моји утисци о школи везани за ову школску годину
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ШЕСТИ РАЗРЕД
ТЕМЕ
1. Мере заштите здравља - начини и значај превенције Ковид 19
2. Избор руководства одељенске заједнице
3. Правила понашања (заједничко доношење и дефинисање правила понашања и
последица кршења правила)
4. Безбедност деце у саобраћају
5. Како помоћи другу у невољи
6. Полиција у служби грађана
7. Како да пребродим трему и страх
8. Брига о телу, одећи – лична хигијена
9. Шта је право а шта лоше другарство
10. Како да решимо своје проблеме
11. Туче и претње (сукоби)
12. Насиље као негативна појава
13. Како да решим своје дилеме
14. Равноправност полова
15. Ја и моје обавезе
16. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
17. Како избећи дуван, алкохол, дрогу
18. Шта је стрес и како га превазићи
19. Правилно коришћење слободног времена
20. Дигитално насиље – појам и облици, како се заштитити
21. Шта је трач?
22. Оговарање и омаловажавање, да ли је реч о насиљу?
23. Шта је то наркоманија
24. Зашто треба рећи НЕ верским сектама
25. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода
26. Проблеми су изазов за нас
27. Превенција и заштита деце од трговине људима
28. Моја породица и ја
29. Шта замерам себи а шта другима
30. Поштовање различитости
31. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
32. Како прихватамо информације са ТВ и из своје околине
33. Како да чувамо земљину куглу
34. Како замишљам себе у будућности
35. Час у природи
36. Заштита од пожара
*** Реализација програма Основи безбедности деце (МУП) кроз 8 предавања, на 8 часова
одељењског старешине. Часове ће реализовати представници МУП-а у зависности од
епидемиолошке ситуације.
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – СЕДМИ РАЗРЕД
ТЕМЕ
1. Мере заштите здравља - начини и значај превенције Ковид 19
2. Избор руководства одељенске заједнице
3. Правила понашања (заједничко доношење и дефинисање правила понашања и
последица кршења правила)
4. Шта нам се свиђа а шта не у свету око нас
5. Како реагујемо на информације из новина, са ТВ, Интернета...
6. Стрес као извор тешкоћа у животу
7. Ја и моје обавезе
8. Размена хобија и идеја
9. Болести зависности
10. Безбедност на Интернету
11. Како изгледамо, култура одевања
12. Представљање програма ПО
13. У свету интересовања
14. У свету вештина и способности
15. Пут способности
16. У свету вредности
17. У очима других
18. Особа коју највише поштујем
19. Мој тип учења
20. Извори информисања
21. Лепеза занимања и области рада
22. Дигитално насиље – појам и облици, како се заштитити
23. Припрема за реалне сусрете
24. Ненасилно решавање сукоба
25. Шта значи бити толерантан
26. Колико смо слични и колико се разликујемо
27. Размена искустава о реалним сусретима
28. Шта све уништава земљину куглу
29. Чувајмо околину
30. Шта ми смета у односу са вршњацима
31. Разговарамо о моди
32. Шта је то морал, моралне норме и вредности
33. Шта нам нуде медији
34. Проблем верских секти
35. Шта би било без школе (дебата за и против школе)
36. Евалуација програма ПО
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ОСМИ РАЗРЕД
ТЕМЕ
1. Мере заштите здравља - начини и значај превенције Ковид 19
2. Избор руководства одељенске заједнице
3. Правила понашања (заједничко доношење и дефинисање правила понашања и
последица кршења правила).
4. Шта би било да нема правила
5. Ја и моје обавезе – како планирам време за учење и одмор
6. Представљање програма ПО
7. У свету интересовања
8. Графикон интересовања
9. О стереотипима
10. О вредностима.
11. Особине, способности и занимања
12. Бежање са часова
13. Шта нам нуде медији
14. Дигитално насиље – појам и облици, како се заштитити
15. Захтеви занимања и контраиндикације
16. Информације са интернета
17. Сукоби, како реаговати
18. Брига о телу, правилна и редовна исхрана
19. Болести зависности
20. Проблеми пубертета – физичке и психичке промене
21. Моралне норме и вредности (узори и идеали)
22. Особа коју поштујем
23. Шта ми смета у односу са људима
24. Припрема за реалне сусрете
25. Интернет, новине,ТВ, околина-извори (дез)информација
26. Путеви образовања и каријере – сајам занимања
27. Шта прети нашој планети
28. Чувајмо околину
29. Размена искустава о реалним сусретима
30. Одлука о школи и занимању – потребе за саветодавним радом
31. Колико смо слични и колико се разликујемо
32. Култура и стилови облачења
33. Сумирање резултата програма ПО
34. Шта даље – поглед у блиску будућност
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3.7 ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА
Весна Јаковљевић – педагог

ВРЕМЕ
С
Е
П
Т
Е
М
Б
А
Р

ОКТ./НОВ.

ДЕЦ./ЈАН.

ЈАН./
ФЕБР.

АПРИЛ

МАЈ

АКТИВНОСТИ
- Усвајање записника са претходне седнице
- Избор председника и заменика председника Савета, записничара и
усвајање програма рада Савета родитеља
- Избор представника Савета родитеља ОШ „Живојин Перић“ за
Општински Савет родитеља
- Предлагање представника родитеља у обавезне шк .тимове
- Разматрање Извештаја о раду школе у 2020/2021.год.
- Разматрање Извештаја о раду директора школе у 2020/2021. г
- Разматрање предлога Годишњег плана рада шк. за 2021/22.
- Разматрање Анекса Школског програма за 2021/2022. год. –
Дигитални свет 2.р., ТиТ 7. и 8. раз., Информатика и рачунарство 8.р.
- Осигурање ученика
- Анализа података о упису деце у први разред и резултати анкете
изборних предмета
- Избор дечије штампе и школске лектире

- Усвајање записника са претходне седнице
- Анализа успеха ученика у претходном периоду
- Текућа питања
- Усвајање записника са претходне седнице
- Анализа успеха ученика на крају полугодишта
- Анализа сарадње родитеља и школе
- Усвајање записника са претходне седнице
- Давање мишљења на предлог избора уџбеника за шк. 2022/23
- Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја о раду
школе у 2021/2022.год.
- Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја о раду
директора школе у 2021/2022. год.
- Усвајање записника са претходне седнице
- Анализа успеха ученика у претходном периоду
- Организација наставе у природи и екскурзија ученика
- Информисање родитеља о реализацији Развојног плана
- Усвајање записника са претходне седнице
- Избор представника Савета родитеља који ће обављати послове
родитеља – посматрача на завршном испиту
- Предлагање листе изборних предмета за наредну школску г.
- Организација прославе матурске вечери за ученике 8. раз.
- Фотографисање ученика
- Доношење одлуке о формирању групе продуженог боравка за
следећу школску годину

ЗАДУЖЕНИ
- председник Савета
- директор

- психолог и педагог

- педагог
- директор
- педагог
- директор
- педагог
- директор

- директор
- педагог

- директор
- педагог

- Анализа успеха ученика на крају наставне године
- Разматрање Извештаја о извођењу екскурзија и наставе у
- савет родитеља
природи у школској 2021/2022. год.
- Давање сагласности на план и програм екскурзија за наредну
школску годину
- Давање сагласности на програм наставе у природи за
.
наредну школску годину
- Разматрање предлога Школског програма
- Разматрање Извештаја о вредновању и самовредновању
рада школе
- Анализа реализације новог Развојног плана школе
- Извештај о раду Ученичког парламента
*** Извештај о раду Савета, план рада наредну школску годину се доставља школи у електронској форми
Ј
У
Н

*** Распоред пријема родитеља – Дан отворених врата налази се у табели ваннаставних
активности.
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3.8 ПРОГРАМ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ

Подручја
рада

Учешће у
планирању и
програмирању
васпитнообразовног
рада у школи

Праћење
реализације
плана и програма в.о.рада
у школи

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГA
Циљ
Облици
Активности
активности
рада
- Израда
Годишњег плана
рада школе
-Планирање
сручног усавршавања наставника
и стручних сарад.
-Учешће у планирању рада стручних органа
-Планирање
сарадње са
родитељима
-Сарадња са
наставницима у
изради Школског
програма,
оперативних
планова рада
-Евиденција
предаје
оперативних
планова рада
-Учешће у
организацији
школских
такмичења
-Посета часовима
редовне,допунске,
додатне наставе и
слободних активности, ЧОС
-Праћење
реализације
ГПРШ, Шк.
програма, Шк.
развојног плана
-Реализација
активности из
пројекта
Одговоран однос
према здрављу

- Планирање в.о.
рада у школи
- Унапређивање
васпитнообразовног рада
у школи
-Планирање
в.о.р.
у школи
-

''
''

-Помоћ у изради
оперативних
планова рада
Административни
послови

-групни/инд.;
консултације
''

-

''

Сарадници

Време
реализ.

психолог,наст. јул/август
-наставници
- ''
- наставници

-

''

- психолог
-инд.рад ;
консултације
-

''

-

''

- наставници

-индивид.
разговори;
консултације

јул/август
-август
-током
школске
године

- наставници
-евиденција

-током
школске
године
- од
фебруара

-Праћење реализације ГПРШ,
примене
савремених
наставних
метода,облика рада
и средстава рада
-Унапређивање
васпитно-образовног рада у
школи
-Развој
међупредметних
компетенција
ученика

-посете
часовима
-наставници

-током
школске
године

- наставник
биологије

септембар
и октобар

-инд./групни
Разговори

- угледни час
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Сарадња са
наставницима
и педагошкоинструктивни
рад

-Сарадња у припремању и планирању в.о.рада
(планирање и
припремање часа,
избор облика,
метода,средстава
рада,организација
часа...)
-Сарадња по
питању ученика
који имају проблеме у учењу и

-Унапређивање
в.о.рада

-Санирање
узрока
проблема

-индивидуални и групни
разговори

-наставници

-током
школске
године

понашању
-Сарадња по питању даровитих уч.

Сарадња и
саветодавни
рад са ученицима

Сарадња и
саветодавни
рад са родитељима

-Укључивање даровитих у одгова-Сарадња са наст. рајуће облике
на реализацији
в.о.
Шк. Развојног
рада
плана
-Унапређивање
-Реализација
в.о.рада
активности из
-Развој
пројекта
међупредметних Угледни час
Одговоран однос компетенција
према здрављу
ученика
- Саветодавни
рад са ученицима
-Сарадња са уче- -Санација узрока
ницима који имају проблема
-индивидуапроблеме у пона- -Испитивање чи- лни и групни
шању и учењу
нилаца напредо- разговори са
-Праћење напре- вања и заостаја- ученицима
довања ученика
јања ученика
-Професионалана -Професионално
оријентација
информисање и
ученика
саветовање уч.
- Сарадња са
Ученичким
Парламентом
-Сарадња са
-Помоћ родитеродитељима
љима у санацији
ученика који имају узрока проблема
проблеме у пона-индивидуашању и учењу
лни и групни
-Срадња са роди- -Пружање
разговори са
тељима таленто- помоћи
родитељима
ване деце
родитељима та-Укључивање ро- лентоване деце
дитеља у реали-Јачање сарадње
зацију појединих
породице
и
школских активн. школе

Наставник
биологије

Септ/окт.

-ученици,
наставници,
родитељи

-током
школске
године

-родитељи,
ученици,
наставници

-током
школске
године
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- Помоћ
старешинама у
реализацији
програма ПО
Професионална -Реализација прооријентација
грама професиоученика
налне оријентације у сарадњи са
разредним старешинама осталих
разреда
-Упознавање
професионалних
жеља ученика
-Професионално
информисање уч.
-Професионално
саветовање/усмеравање ученика
-Учествовање у
идентификацији
Специјални
ученика којима је
васпитно-обра- потребан специјазовни рад
лан в.о. третман
(логопедски трет.)
-Сарадња са
логопедом/
дефектологом
- Вођење
Стручног тима за
инклузивно
образовање

Аналитичкоистраживачки
рад

Учешће у раду
стручних
органа

Мини
истраживање

-реализација
петофазног
модела ПО:
1. самоспознаја
2. информисање
о занимањима
3.могућности
школовања
4. реални
сусрети
5. одлука о
избору занимања

- тим за ПО
-радионице
-анкете
-разговори
-И/ГР
разговори

-ученици,
разредне
-током
старешине,
школске
наставници,
године
родитељи,
стручни сарадници
средњих
школа...

-посете и
презентације
средњ.школа

- Идентификација
ученика којима је -разговори
-дефектолог,
потребан логопе- - учешће у психолог,
дски третман
изради иоп
наставници
- Идентификација
ученика којима је
потребна
посебна подршка

-Циљеви
истраживања
дефинисани су у
пројекту истраживања

-Сарадња са стру- -Решавање питачним телима шк.
ња из в.о. праксе;
текуће информисање
-Учешће у раду
-Унапређивање
стручних тела у
васпитно-образошколи
вног рада у
школи

-технике и
инструменти
истраживања
дефинисани
су у пројекту
истраживања

-психолог,
ученици

-директор,
-инд./групни
руководиоци
разговори;
стручних тела
консултације; -наставници,
информисање психолог

-током
школске
године

-у току
школске
године

-из
месеца у
месец,
током
целе
школске
године
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Учешће у
стручном
усавршавању

Сарадња са
друштвеном
средином

Вођење
документације
о раду

Праћење и
вредновање
образовноваспитног рада

-Предлагање
концепције
стручног усавршавања
-Реализација
програма стручног
усавршавања
-Стручно
усавршавање
наставника;сарадња при индивидуалном стручном
усавршавању наставника
-Индивидуално
стручно усавршавање
-Сарадња са шк .
саветницима
-Сарадња са педагозима и психолозима предшколског васпитања,
основних и средњих школа
-Сарадња са Центром за социјални рад, Домом
здравља,Црвеним
крстом,месном заједницом,
полицијом...
-Евиденција
предаје оперативних планова рада наставника
-Евиденција
вођења записника
стручних тела шк.
-Вођење записника Савета родитеља, Педагошког
Колегијума, Тима
за ИОП
-Вођење дневника
рада

-Континуирано
стручно усавршавање у циљу
праћења актуелних дешавања у
васпитању
и
образовању и унапређивања в.о.р.
у
школи

-посете
семинарима,
организовање
предавања,
посете општинском активу
стручних
сарадника...

-психолог,
наставници,
стручни сарадници других
школа...

-током
школске
године

-директор,
представници
друштвене
средине

-током
школске
године

-Вођење
и -евиденција
унапре-ђивање
докуме-нтације о
в.о.раду

-наставници

-током
школске
године

- Унапређивање
в. о. рада школе

-тимови
за - током и
самовред.
на крају
-психолог,
школске

-Текуће
информи-сање
-Јачање сарадње
школе и друштвене средине
-Укључивање
дру-штвене
средине у
рад школе

-И/ГР. разговори,информисање,
организовање
разних акција
по потреби...

-Праћење в.о.рада,

помоћ Тиму: израда
инструмената за
вредновање,

- различите
технике и
инструменти

94

школе (самовредновање
рада школе)

спровођење
вредновања,
анализа резултата
вредновања

Учешће у
реализацији
Програма
заштите
ученика од
насиља

- Учешће у
реализацији
превентивних
активности
- Мере
интервенције

- Остваривање и
развој безбедног
и подстицајног
окружења у
школи и заштита
ученика од свих
облика насиља

- разговори,
радионице,
предавања...

наставници

године

- психолог,
Тим за
заштиту
ученика од
насиља

- током
школске
године

ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА
Подручја
рада

Учешће у
планирању и
програмирању
васпитнообразовног
рада у школи

Праћење
реализације
плана и програма в.о. рада
у школи
Сарадња са
наставни
цима

Активности

Сарадници

Време
реализ.

* План рада психолога и заједничких активности
психо-педагошке службе
* Сарадња на уобличавању и конкретизовању
свих делова ГПРШ

педагог

август

педагог, стручна
већа

август

* План посебних облика в.-о. рада (здравствено
васпитање, борба против насиља и болести
зависности, ...), уклапање у редовну наставу,
слободне активности и рад на часовима
одељенске заједнице

педагог, настаници,
разредне старешине

август,
септембар

* Учешће у планирању рада стручних органа
школе

наставници, педагог

август

* Сарадња са наставницима на изради
оперативних планова

наставници, педагог

по потреби

* Формирање одељења првог и петог разреда

август

* тестирање кандидата за упис у први разред
* Посета часовима редовне, допунске,
додатне наставе и
слободних активности, ЧОС: испитивање исхода
реализованих активности

наставници

март, април,
мај
током
школске
године

* Сарадња на формирању разредних колектива и
другарске атмосфере у одељењима; сарадња на
отклањању нопожељног понашања

разредни старешине

септембар
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Сарадња са
ученицима

Сарадња са
родитељима

* Помоћ ученицима петог разреда у
прилагођавању на предметну наставу

р.с., учитељи

септембар,
октобар

* Испитивање интересовања ученика ради
њиховог правилног укључивања у рад секција и
других видова в-о рада
* Учешће у откривању и подстицању развоја
даровитих ученика

р.с., учитељи

* Откривање узрока заостајања појединих ученика
(или одељења) у школском раду и сарадња на
предузимању одговарајућих мера

р.с., учитељи.
наставници,
родитељи, ученици

септембар и
током целе
године
септембар и
током целе
године
током целе
школске
године

* Сарадња на планирању часова и увођењу
иновација у наставу

наставници

* мотивисање ученика за рад на предмету

наставници,
учитељи

* Сарадња са одељењима: посете часовима –
разговори о темама које децу интересују, размена
идеја о могућностима решавања свакодневних
проблема
* Сарадња са даровитим ученицима – откривање
интересовања, стимулација

ученици

током целе
школске
године

ученици

* Помоћ ученицима који заостају у учењу,
сарадња око проналажења адекватних метода
учења, усмеравања пажње и буђења унутрашње
мотивације, превазилажење треме
* Саветодавни рад са ученицима који имају
емоционалне, социјалне, породичне проблеме,
проблеме у прилагођавању...
* Професионално информисање и усмеравање
* Реализација пројекта „Професионална
оријентација на преласку у средњу школу“

ученици

током целе
школске
године
током целе
школске
године

* Сарадња са родитељима талентованих ученика
на подстицању развоја

родитељи,
наставници

* Сарадња са родитељима ученика који имају
тешкоћа у учењу на отклањању узрока неуспеха

родитељи,
наставници

* Сарадња са родитељима ученика са
емоционалним, социјалним, и другим проблемима

родитељи, разредне
старешине

* Информисање и придобијање сагласности и
подршке родитеља за акције и програме који се
спроводе у школи

наставници

р.с., учитељи

ученици
ученици

током целе
школске
године
током целе
шк. г.

током целе
школске
године
током целе
школске
године
током целе
школске
године
током целе
школске
године
током целе
школске
године
током целе
школске
године
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* Сарадња са родитељима на подстицању
професионалног развоја ученика
* РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ПО НА ПРЕЛАСКУ У
СРЕДЊУ ШКОЛУ“
* Откривање и праћење интересовања ученика
ради помоћи око укључивања у рад секција и
слободних активности и око организовања
слободног времена, ангажовање на помоћи
ученицима и родитељима на откривању што већег
броја могућности да се задовоље интересовања
* Анкетирање ученика осмог/ седмог разреда о
професионалним интересовањима, процена
Професионална степена убеђености и информисаности
оријентација
* Тестирања и разговори у циљу помагања
ученицима да што боље упознају себе и своја
професионална интересовања

Аналитичко –
истраживачки
рад

р. с.

током целе
учитељи,
школске
наставници, ученици године
свих разреда,
родитељи,
друштвена средина

осмаци/ седмаци

септембар,
октобар

осмаци, углавном

током целе
школске
године

* Анкета о професионалним аспирацијама (Шта
ћеш да упишеш?)

осмаци

* Информисање и саветодавни рад са свим
ученицима на основу резултата анкете

осмаци

Мини истраживање

педагог, ученици

почетак
другог
полугодишта
током целе
школске
године
током
школске
године

* Сарадња са стручним телима шк. – сарадња на -директор,
планирању, проналажењу идејних решења и руководиоци
реализацији активности
стручних тела
Учешће у раду
стручних
органа

током целе
школске
године

* Учешће у раду стручних тела у школи

-наставници,
педагог

током целе
школске
године

* Предлагање концепције стручног усавршавања
* Реализација програма стручног
усавршавања
Учешће у
стручном
усавршавању

* Стручно усавршавање наставника; сара-дња при педагог,
наставници,
индивидуалном стручном
стручни сара-дници
усавршавању наставника
других
школа...
* Рад на сопственом стручном усавршавању

током
школске
године
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Сарадња са
друштвеном
средином

Вођење
документације
о раду
Праћење и
вредновање
образовноваспитног рада
школе
Учешће у
реализацији
Програма
заштите
ученика од
насиља

* Сарадња са шк . саветницима
* Сарадња са педагозима и психолозима
предшколских установа, основних и средњих
школа
* Сарадња са центром за социјални рад, Домом директор,
представници
здравља, Црвеним крстом,
друштвене
локалном заједницом...
средине, родитељи
* Сарадња са институцијама културе
* Сарадња са невладиним организацијама (ЕКОфонд, Ромски центар...)
* Извештаји, дневници рада

током
школске
године

током целе
школске
године

* Досијеа ученика
* Праћење в.о.рада, израда инструмената за

вредновање, спровођење вредновања, анализа
резултата вредновања и писање извештаја

* Реализација превентивних активности
* Мере интервенције

- педагог,
наставници

- током и на
крају школске
године

- педагог, Тим за
заштиту ученика од
насиља

- током
школске
године
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ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Библиотека предвиђа следеће делатности за школску 2021/2022. годину:
издавање књига, набављање истих, обрађивање књига, уписивање нових ђака
у библиотеку и објашњавање њеног коришћења, посета Сајму књига, у
договору са наставницима српског језика и књижевности посета позоришту као
и књижевни сусрети. Основно у свему је да се ученици науче да цене и чувају
књигу и према њој се односе одговорно.
Библиотекар: Ана Бујић

АКТИВНОСТИ
- Уписивање нових чланова
- Редовни послови библиотеке
- Укључивање у пројекат Ромски кутак***
- Посета Сајму књига
- Редовни послови библиотеке
- Реализација пројекта Ромски кутак***
- Редовни послови библиотеке
- Редовни послови библиотеке
- Припрема академије за дан Светог Саве и поводом Дана
школе
- Редовни послови библиотеке
- Редовни послови библиотеке
- Редовни послови библиотеке
- Редовни послови библиотеке
- Редовни послови библиотеке
- Раздуживање ученика
- Преглед и упоређивање стања библиотеке са стањем
од претходне године

ВРЕМЕ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
Ј
У
Н

***
Пројекат Ромски кутак у реализацији Удружења ,,Петља”, а уз одобрење и подршку
Министарства културе и информисањa и Градске општине Обреновац има за циљ опремање
школских библиотека ромском литературом и литературом о Ромима. Пројектом је планирано
да се у седам школских библиотека, на територији општине Обреновац издвоји простор где ће
ученици ромске националности, али и остали ученици и наставници моћи да пронађу књиге које
говоре о ромској историји, традицији, обичајима и садрже приче и песме ромских писаца за
децу и младе. Опремање простора укључује и визуелно приказивање елемената ромске
културе кроз колажне постере израђене од цртежа деце са којима ће натавници ликовних
секција, пре почетка израде ликовних радова, на основу материјала које ће доставити
удружење разговарати о положају, историји и културној традицији Рома. Приликом отварања
ромских кутака у школама, планирано је кратко излагање ученицима о историји Рома, као и
читање одломака из књига на српском и ромском језику.
Став удружења је да интеграција ромске деце у редовни образовни систем не треба да
буде једнострана и да је неопходно да се наставници, али и деца већинске популације упознају
са материјалном и духовном културом Рома, како би сагледали и позитивне аспекте ове
заједнице која код нас у највећој мери подлеже стереотипима и предрасудама. На овај начин се
даје могућност ромским ученицима да се кроз секције и школске приредбе изразе на свом
матерњем језику што би подстакло њихово учешће у школским програмима, дало могућност да
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широј публици представе елементе своје културе и јачало би се осећај припадност и
укљученост у заједницу.
Динамика активности:
1. Израда идејних решења са ученицима за постер – (оквирно) до 24.09.2021.
(могућност продужења рока у договору са ликовним сарадником Удружења ,,Петља”,
Дуњом Ћорломановић и у зависности од договора са школом о датуму отварања кутка).
2. Отварање Ромског кутка у школи – у периоду од 1-15.10.2021. (термин се одређује у
договору са шоколама).
3. Припрема ученика за читање двојезичних песама – опционо. Уколико су наставници који
воде рецитаторске секције расположени да са децом узму учешће у програму, могу
контактирати Јелену Митровић како би се договорили у вези са избором песама из
књига које ће бити поклоњене школама.
Носиоци активности у школи:
1. Одређује директор школе у складу са овогодишњом поделом задужења наставника
(библиотекар, руководиоци литерарне, рецитаторске и ликовне секције).
2. Удружење ,,Петља”
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3.9 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
* Усвајање Годишњег плана рада школе
* Усвајање Извештаја о раду школе
* Усвајање Извештаја о раду директора школе
* Усвајање Извештаја о раду Ученичког парламента
* Доношење одлуке о формирању организационог одбора система школских
СЕПТ.
спортских такмичења
* Разматрање Извештаја лица одређеног за контролу забране пушења у
просторијама школе и школском дворипту
* Подношење извештаја о упису ученика у први разред средње школе
* Текућа питања
* Организовање помоћи школи у опремању
ОКТОБАР
* Кадровска питања
* Текућа питања
* Упознавање са резултатима рада у претходном периоду
* Анализа сарадње са друштвеном средином
НОВЕМБАР
* Доношење одлуке о годишњем попису имовине и именовање пописних комисија
* Текућа питања
* Прослава Дана Светог Саве и Дана школе
* Усвајање Извештаја пописне комисије
ЈАНУАР
* Доношење финансијског плана школе за 2022. год.
* Доношење плана набавки
* Анализа реализације Годишњег плана рада школе на крају првог полугодишта
* Разматрање финансијског пословања школе у 2021. години (завршни рачун)
ФЕБРУАР * Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе
* Текућа питања
АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

* Анализа резултата рада у претходном периоду
* Организација наставе у природи
* Упознавање са културном и јавном делатношћу школе и сарадња са Саветом р.
* Текућа питања
* Организација екскурзија ученика
* Упознавање са припремама за завршетак наставне године ученика осмог
разреда (другарско вече, фотографисање...)
* Усвајање предлога избора уџбеника и додатних наставних средстава
* Текућа питања
* Анализа реализације ГПРШ и успеха ученика на крају другог полугодишта
* Информације о полагању завршног испита
* Усвајање нацрта Школског програма од 1. до 8. разреда
* Усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању рада школе
* Усвајање новог Развојног плана школе
* Анализа реализације Програма заштите ученика од насиља
* Усвајање Извештаја о стручном усавршавању и доношење плана с.у.
* Доношење одлуке о именовању комисије за утврђивање технолошких вишкова
* Доношење одлуке о формирању групе продуженог боравка
* Текућа питања
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3.10 ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ДЕЦЕМБАР
/
ЈАНУАР

ОКТОБАР/НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ
* Утврђивање коначног текста Извештаја о раду школе у претходној школској
години и Годишњег плана рада школе у школској 2021/22. години
* Одржавање седница Наставничког већа и Школског одбора ради разматрања
и усвајања извештаја о раду школе и доношења Годишњег плана рада
* Учешће у формирању одељнских заједница и Савета родитеља
* Утврђивање кадровске и материјалне опремљености школе за почетак нове
школске године
* Упознавање са финансијским стањем школе
* Припрема података и израда докумената за Министарство просвете на
основу којих се стичу средства за делатност школе
* Обилазак часова одељенске заједнице
* Инструктивно – педагошки рад (посете часовима свих видова педагошког
рада)
* Саветодавни рад са ученицима и родитељима
* Припрема и учешће у раду стручних органа и праћење њиховог рада
* Праћење рада педагошке службе
* Обилазак часова редовне наставе и одељенских заједница
* Праћење рада секретара и финансијске службе
* Саветодавни рад са ученицима и родитељима
* Анализа реализације свих видова образовно-васпитног рада (редовна,
допунска, додатна настава и слободне активности, рад ученичких
организација, друштвено-користан рад, рад одељенских старешина) – први
класификациони период
* Обилазак часова редовне и допунске наставе
* Припреме за прославу Дана Светог Саве и Дана школе
* Упознавање са стањем школске евиденције и документације
* Организовање инвентарисања
* Организација саопштавања успеха ученика
* Анализа реализације програма свих видова образовно-васпитног рада и
успеха ученика на крају првог полугодишта
* Праћење реализације програма стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника
* Анализа посећених часова редовне и допунске наставе и одељенске
заједнице
* Организација прославе Дана Светог Саве
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АВГУСТ

ЈУН

МАЈ

АПРИЛ

МАРТ

ФЕБРУАР

* Обилазак часова редовне наставе
* Организовање такмичење и анализа укључености ученика у слободне активности
* Послови на сагледавању финансијског пословања школе у претходној години
(завршни рачун)
* Израда извештаја о резултатима рада и пословању у протеклој години
* Обилазак часова редовне наставе и одељенске заједнице
* Остваривање увида у рад слободних активности и ученичких организација и
пружање потребне помоћи
* Анализа реализације програма образовно васпитног рада и анализа успеха
ученика на крају трећег класификационог периода
* Обилазак часова редовне наставе и слободних активности
* Праћење припреме ученика за такмичења
* Припреме за организацију екскурзија ученика и наставе у природи
* Праћење рада на професионалној оријентацији ученика
* Упознавање са почетком уписа ученика у први разред
* Инструктивно - педагошки рад
* Праћење и интензивирање реализације програма професионалне оријентације
ученика осмог разреда
* Организација и праћење реализације програма школских екскурзија
* У сарадњи са педагошком службом интензивирати рад ученика пред крај школске
године
* Организација припрема за завршетак наставне године ученика осмог разреда
* Анализа успеха ученика осмог разреда, упознавање са предлозима за доделу
посебних диплома, награда и похвала
* Организација другарске вечери ученика осмог разреда
* Организациони послови на крају наставне године
* Анализа реализације ГПРШ, анализа успеха ученика на крају наставне године
* Организовање родитељских састанака
* Утврђивање плана коришћења годишњих одмора и издавање решења за њихово
коришћење
* Донети потребне одлуке у вези са радовима на школским објектима у току летњег
распуста
* Упознавање са стањем школске документације
* Припреме за израду Годишњег плана рада школе за 2022/2023. годину
* Упознавање са финансијским стањем школе (периодични обрачун)
* Преглед свих школских просторија и изведених радова ради утврђивања
припремљености простора за почетак школске године
* Обезбеђивање потребних кадрова
* Организација припремне наставе, поправних и разредних испита и утврђивање
успеха ученика на крају школске године
* Израда извештаја о раду школе
* Подела предмета на наставнике, утврђивање 40 - часовне радне недеље и друге
организационе припреме
* Израда предлога Годишњег плана рада школе за 2022/2023. годину
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Стални послови директора су :
• праћење начина реализације редовне, допунске и додатне наставе као и
рада одељенских заједница и секција;
• сарадња са друштвеном средином и институцијама;
• учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља;
• учешће у раду стручних већа и актива, одељењских већа, тимова
• послови обезбеђивања кадрова;
• материјално - финансијски послови;
• представљање школе;
• склапање уговора и друго...
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IV ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАСТАВНИКА
Глобални и оперативни планови редовне, допунске, додатне наставе, изборне наставе,
слободних наставних активностиваннаставних активности пројектне и припремне наставе су
саставни део Плана рада школе и чине његов прилог - анекс.
Глобални планови су урађени на почетку школске године, а оперативни се раде и предају
сваког месеца на посебним обрасцима.

Недељни и годишњи фонд часова редовне и изборне наставе
Назив предмета
Српски језик
Српски језик и
књижевност

Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас
Природа и
друштво
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија

I
II
III
IV
V
н г
н г
н г
н г
н
5 180 5 180 5 180 5 180
5
1 36
1 36
2 72

2 72
1 36
2 72

2 72
1 36

2 72
1 36

2 72

2 72

VI
н

г

VII
н г

VIII
н г

180

4

144

4

144

4

136

2
2

72
72

1
1

36
36

1
1

36
36

1
1

34
34

1
1

36
36
144
72

2
2
2
4
2

72
72
72
144
72

72
72
72
144
72
72
72

2
2
2
4
2
2
2

68
68
68
136
68
68
68

г

Техника и
технологија

2

72

2

72

2
2
2
4
2
2
2

Информатика и
рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34

3

108

3

102

2

72

2

68

5 180 5 180 5 180 5 180 4
2

Физичко и
здравствено
васпитање

3 108 3 108 3 108

Енглески језик

2 72
1 36

Дигитални свет1/2
Пројектна настава
3/4

2 72
1 36

2 72
1 36

2+1,5
2 72
1 36

2

72+54

72

2+1,5
2

72+54

72

Фонд часова изборне наставе
(обавезни изборни наст. предмети, изборни наст. предмети и слободне наставне активности)
Верска настава
1
36
1
36
1 36
1 34
(Грађанско
1 36 1 36 1 36 1 36
васпит.)
Руски језик
2
72
2
72
2 72
2 68
Хор и оркестар
1 36
1 34
Свакодневни живот
1
36
1
36
1 36
1 34
у прошлости
Цртање, сликање и
вајање
Чувари природе
Ваннаставне
активности

1 36

1 36

1 36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

34

1 36
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V ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
5.1 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – СЕКЦИЈЕ

Матична школа у Стублинама
I – IV разред
Ваннаставна
активност/ Секција
Културно-уметничка
Креативна радионица
Сценска радионица
Еколошка радионица

Руководилац
Милена Танасић
Биљана Стојановић
Весна Малиновић
Снежана Обрадовић
Слободан Добросављевић
Љиљана Младеновић

Термин
Среда 5. час
Среда 5. час
Уторак 5. час
Среда 5. час
Петак 4. час
Четвртак 5. час

V - VIII разред
Секција
Литерарна
Рецитаторска
Архитектура и
грађевинарство
Информатичка секција
Православна радионица
Спортске активности
- рукомет/атлетика
Спортске активности
- одбојка/кошарка
Физичке активности (0,5)
Спортске активности
- фудбал

Руководилац

Термин

Бонка Вукосављевић
Весна Павловић
Љубица Милутиновић

Понедељак 7.час
Петак 7.час
Понедељак 7.час

Биљана Дајић
Неда Несторовић
Драган Живановић

Четвртак 8.час
Четвртак 7.час
Четвртак 8.час

Биљана Павловић

Понедељак 7.час

Ненад Симоновић

Према распореду
5. и 6. разреда
Среда 7.час
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ФИО Пироман
Ваннаставна
активност/ Секција
Креативна радионица
Креативна радионица
Сценска радионица
Културно уметничка

ФИО Велико Поље
Ваннаставна
активност/ Секција
Креативна радионица
Креативна радионица

ФИО Трстеница
Ваннаставна
активност/ Секција
Сценска уметност

Руководилац

Термин

Виолета Мијатовић
Анкица Лончаревић
Виолета Мијаиловић
Дубравка Давидовић

Четвртак 5. час
Четвртак 5. час
Уторак 5. час
Уторак 5. час

Руководилац

Термин

Гордана Поповић
Дуња Јовић

Руководилац
Светлана Јовановић

Четвртак 5. час
Уторак 5. час

Термин
Среда 5. час

*** Програми секција/вананставних и слободних наставних активности су саставни
део Годишњег програма рада школе и налазе се у плановима рада наставника.
*** У оквиру информатичке секције користиће се материјали и обуке са
националне платформе за превенцију насиља „Чувам те“.
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5.2 УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШК. 2021/2022.
СЕПТЕМБАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Упознавање са програмом рада Парламента
Избор председника, заменика, два представника за Школски одбор и записничара
Давање мишљења и предлога о Годишњем плану рада, Школском развојном плану
Упознавање са правилима понашања у школи и давање предлога о изменама
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају претходне школске године
Мере за побољшање успеха ученика
Дежурство ученика
Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора школе
Договор око реализације активности у организацији Парламента
(предлагање спортских, културних и др. активности и подела задужења, коришћење
национлане платформе „Чувам те“ за планирање и реализацију активности у области
превенције насиља)

НОВЕМБАР
1. Анализа реализације планираних активности Парламента
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
ЈАНУАР
1.
2.
3.
4.

Понашање ученика на станици ђачког аутобуса
Прослава Светог Саве и Дана школе
Однос ученика према школској имовини
Учествовање у превентивним мерама за спречавање насилног понашања ( нац. платформа
„Чувам те“)

ФЕБРУАР
1. Давање мишљења и предлога о уџбеницима за школску 2021/22. год.
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање
успеха
3. Евалуација реализације планираних активности Парламента и даље планирање
активности након завршене евалуације
АПРИЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја
Однос наставника и ученика у школи
Посећеност ваннаставних активности (додатна, допунска настава, секције)
Учешће на такмичењима
Учествовање у процесу самовредновања рада школе (сарадња са Развојним тимом)
Реализације програма ПО

ЈУН
1.
2.
3.
4.

Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају школске године
Мала матура и завршни испит
Евалуација успешности свих планираних активности Парламента
Анализа рада Парламента и доношење програма рада за следећу школску годину
(Извештај о раду Парламента се доставља школи у електронској форми)

Координатор рада Парламента: Биљана Дајић, наставница Информатике и рачун.
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5.3 КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
Корективни рад са ученицима изводиће се у сарадњи са
дефектологом/логопедом ОШ „Љубомир Аћимовић“ а на основу Споразума о
сарадњи. Активности корективног (логопедског) рада са ученицима:
- формирање група за вежбање према степену и врсти оштећења вербалне
комуникације
- извођење организационих јединица логопедског третмана како
индивидуалних тако и групних и комбинованих
- рад на развоју психофизиолошке основе за говор, рад на развоју моторике
артикулационих органа, вежбање слушне пажње, визуелних и тактилнокинестетичких способности
- рад на развоју говорно-језичких модалитета и структура
- оспособљавање ученика за ситуациони и свакодневни говор
- праћење и опсервација говорног понашања ученика у одређеним
вербалним ситуацијама
- корекција основног ларингеалног гласа fo
- корекција Dyslalia, Tahilalia, Bradilalia, Dysgraphia и Dyslexia
- корекција муцања
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5.4 НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ
5.4.1. Настава у природи
ПРОГРАМ РАДА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У 2021-2022.
Циљ организовања наставе у природи:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог
правилног психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном
и друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у
заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
Задаци наставе у природи су:
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања
и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
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– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места
и околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање
њихове повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских
прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у
обављању личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи
боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.
Школа у природи биће организована за ученике од првог до четвртог разреда
у зависности од интересовања и материјалних могућности ученика, односно
родитеља.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ
- Наставне активности
- Активности у слободном
времену
- Животне активности

САДРЖАЈИ РАДА
- Наставни план и програм за одређени разред
прилагођен локалитету, условима за рад...
- Свакодневне шетње
- Учење нових игара
- Спортска такмичења
- Слушање, певање, плесање, разна такмичења
- Цртање и сликање
- Лична хигијена
- Хигијена одеће и обуће
- Хигијена собе
- Исхрана
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НАСТАВА У ПРИРОДИ - ПРВИ РАЗРЕД – ТРШИЋ
Наставне
области

Српски језик

Математика

Свет око нас

Број
часова

6

Активности
ученика у
образовноваспитном
раду

- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање
- читање

6

- процењивање
- израда
задатака
уочавање
- практицан рад
- закључивање

3

- разгледање
- посматрање
- уочавање
сличности

Активности
наставника у
образовноваспитном раду

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на
логично
мишљење
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и
задаци
садржаја
програма

- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- излагања

- Развијање
способности
посматрања и
уочавања
богатства
облика, боја,
звукова и
гласова у при
роди
- Доживљавање
лепог у природи
- Богаћење
речника
- Упућивање
ученика да
доживљавају,
разумеју и
изражавају
слике и осећања
израженим у
књижевним
текстовима
- Изражавање
сопственог
утиска
- Развијање и
неговање
сарадничких
односа

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- писаних радова

- Примена
стечених знања
- Стицање нових
знања о
бројевима и
примена истих
на решавању
текстуалних
задатака

- дијалошка
- систематско
посматрање
- текстуална

- Развијање
родољубивих
осећања
- Уочавање
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и разлика
- упознавање
прошлости

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

2

4

4

- певање
- играње
- слушање
- извођење

- трчање
- шетање
- такмичење
- одржавање
личне
хигијене
- игра

- посматрање
- цртање
- сликање
- израда

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-постављање
занимљивих
питања
-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- писаних радова

разлика и
сличности
међу крајевима
-Развијање
способности
оријентације у
простору
- Посматрање
карактеристич
них билјака и
животиња
- Заштита
животне
средине

- дијалошка
- демонстративна
- илустративна

- Подстицање
расположења и
ведрине
- Певање и
играње
научених игара,
развијање
стваралаштва,
креативности и
оригиналности

- демонстративна
- дијалошка
- самосталног
рада

- Развијање
издржљивости,
истрајности,
упорности,
спретности,
такмичарског
духа,
толеранције,
координације и
физичких
способности
- Развијање
хигијенских
навика ради
ефикаснијег
очувања
здравља и
повећања
отпорности
организма

- дијалошка
- демонстративна
- практичан рад

- Цртање,
сликање, израда
на основу
непосредног
опажања
околине
- Развијање
смисла за лепо и
уредно
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Грађанско
вапитање

1

- причање
- цртање

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
--наводи на
повезивање и
примену знаља

ВАННАСТАВНЕ

Пешачки
излети
(рекреативносазнајног
карактера)

Културнозабавне
активности

Час
одељенског
старешине

7

- шетање
- уочавање
- учење
- прављење
хербаријума

7

- играње
- певање
- креирање
маски и
фризура
- имитирање
- такмичење

3

- причање
- размена
искуства
прилагођавање
- учење

- дијалошка
- парактичан рад
- текстуална
Развијање
другарства и
пријатељства
- Поштовање
разлика
- Уважавање
својих и туђих
потреба

АКТИВНОСТИ

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знаља

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-анализира

- излагања
- дијалошка
- очигледности
- практичних
радова

- демонстративна
- експериментална
- практичних
радова

- излагање
- разговор
- демонстративна

- Развијање
правилног
односа према
природи и
њеном очување
- Стицање нових
знања
- Примена
стечених знања
на очигледним,
природним
објектима
- Упознавање
околине
- Развијање
спретности и
кондиције у
природи
- Боравак на
чистом ваздуху
ради очувања
здравља ученика
- Неговање
лепоте и
задовољства у
дружењу,
развијање
другарства
- Развијање
такмичарског
духа
- Подстицање
оригиналности и
креативности
- Неговањење
смисла за хумор
- Развијање
другарских и
пријатељских
односа
- Прилагођавање
новим условима
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- примена
правила
понашања

проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

живота
- Подстицање на
културно
понашање у
различитим
животним
ситуацијама
(шетњи, игри,
ресторану,
купатилу,
соби, дискотеци,
продавници…)
- Развијање
осећања
припадања у
групи,
толеранције и
сарадње
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НАСТАВА У ПРИРОДИ - II РАЗРЕД - ТРШИЋ
Наставне
области

Српски језик

Број
часова

6

Активности
ученика у обр.васп. раду

- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање
- читање

Активности
наставника у
обр.васп. раду

-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену
знања

Начин и
поступак
остваривања

- дијалошка
- текстуална
- писаних
радова
- излагања

Циљеви и задаци
садржаја програма
- Развијање способности
посматрања и уочавања
богатства облика, боја,
звукова и гласова у при
роди
- Доживљавање лепог у
природи
- Богаћење речника
- Упућивање ученика да
доживљавају, разумеју и
изражавају слике и
осећања израженим у
књижевним текстовима
- Изражавање сопственог
утиска и критичког
мишљења о доживљеном и
прочитаном
- Развијање и неговање
сарадничких односа

-Усвајање знања о
народној књижевности
(легенда,мит..)

Математика

Свет око нас

6

2

- процењивање
- израда
задатака
уочавање
- практицан рад
- закључивање

- разгледање
- посматрање
- уочавање
сличности
и разлика
- упознавање
прошлости

-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену
знања
-подстиче на
логично
мишљење
-развија
кооперативно
ст
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира

- дијалошка
- текстуална
илустративна
демонстратив
на
- писаних
радова

- дијалошка
- систематско
посматрање
- текстуална
- писаних
радова

- Примена стечених знања
на решавању текстуалних
задатака

- Уочавање сведока
прошлости
- Развијање родољубивих
осећања
- Уочавање разлика и
сличности међу крајевима

-Уочавање облика рељефа
и површинских вода у
околини
-Уочавање богатства
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Музичка
култура

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Грађанско
вапитање

1

- певање
- играње
- слушање
- извођење

3

- трчање
- шетање
- такмичење
- одржавање
личне
хигијене
- елементарне и
штафетне игре
-спортске игре
-пливање
-плес

2

1

- посматрање
- цртање
- сликање
- обликовање

- причање
- цртање

-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену
знања
-постављање
занимљивих
питања
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативно
ст
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативно
ст
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативно
ст
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира

флоре и фауне и
специфичних биљних и
животињских врста овог
краја
-Развијање способности
сналажења, тј.
оријентисања у простору
и времену

- дијалошка
демонстратив
на
илустративна

демонстратив
на
- дијалошка
- самосталног
рада

- Подстицање
расположења и ведрине
- Певање и играње
научених игара и песама,
развијање стваралаштва,
креативности и
оригиналности

- Развијање издржљивости,
истрајности, упорности,
спретности, такмичарског
духа, толеранције,
координације и физичких
способности
- Развијање хигијенских
навика ради ефикаснијег
очувања здравља и
повећања отпорности
организма

-Развијање потребе за
активним одмором

- дијалошка
демонстратив
на
- практичан
рад

- дијалошка
- парактичан
рад
- текстуална

- Цртање, сликање, израда
на основу непосредног
опажања околине
- Развијање смисла за лепо
и уредно

-Оспособљавање ученика
за ликовно изражавање

Развијање другарства и
пријатељства
- Поштовање разлика
- Уважавање својих и туђих
потреба
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-мотивише
-координира
--наводи на
повезивање и
примену
знања
ВАННАСТАВНЕ

Пешачки
излети
(рекреативно
-сазнајног
карактера)

Културнозабавне
активности

Час
одељенског
старешине

7

7

1

- шетање
- уочавање
- учење
- прикупљање
материјала за
израду хербаријума

- играње
- певање
- креирање
маски и
фризура
- имитирање
- такмичење

- причање
- размена
искуства
прилагођавање
- учење
- примена
правила
понашања

АКТИВНОСТИ

-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену
знања
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише,
координира
-усмерава,
наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-анализира
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

- излагања
- дијалошка
очигледности
- практичних
радова

демонстратив
на

демонстратив
на
експеримента
лна
- практичних
радова

- излагање
- разговор
демонстратив
на

- Развијање правилног
односа према природи и
њеном очување
- Стицање нових знања
- Примена стечених знања
на очигледним, природним
објектима
- Упознавање околине
- Развијање спретности и
стицање кондиције у
природи
- Боравак на чистом
ваздуху ради очувања
здравља ученика
- Неговање лепоте и
задовољства у дружењу,
развијање другарства
- Развијање такмичарског
духа
- Подстицање
оригиналности и
креативности
- Неговањење смисла за
хумор
- Развијање другарских и
пријатељских односа
- Прилагођавање новим
условима живота
- Подстицање на културно
понашање у различитим
животним ситуацијама
(шетњи, игри, ресторану,
купатилу,
соби, дискотеци,
продавници…)
- Развијање осећања
припадања у групи
- Развијање толеранције и
сарадње
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НАСТАВА У ПРИРОДИ 3. РАЗРЕД - ТРШИЋ
Наставне
области

Српски језик

Број
часова

6

Активности
ученика у
образовноваспитном
раду

- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање
- читање

Математика

6

процењивањ
е
- израда
задатака
уочавање
- практичан
рад
закључивање

Природа и

3

- разгледање

Активности
наставника у
образовноваспитном
раду

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на
логично
мишљење
-развија
кооперативнос
т
-усмерава

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и
задаци
садржаја
програма

- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- излагања
-илустративна

- Развијање
способности
посматрања и
уочавања
богатства
облика, боја,
звукова и
гласова у при
роди
- Доживљавање
лепог у
природи
- Богаћење
речника
- Упућивање
ученика да
доживљавају,
разумеју и
изражавају
слике и
осећања
израженим у
књижевним
текстовима
- Изражавање
сопственог
утиска
- Развијање и
неговање
сарадничких
односа

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- писаних радова

- Примена
стечених знања
на решавању
једноставних и
сложених
текстуалних
задатака

- дијалошка

- Уочавање
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друштво

Музичка
култура

Физичко
васпитање

- посматрање
- уочавање
сличности
и разлика
- упознавање
прошлости

1

4

- певање
- играње
- слушање
- извођење

- трчање
- шетање
- такмичење
- одржавање
личне
хигијене
- игра
-пливање
-плес

-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-постављање
занимљивих
питања

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативнос
т
-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативнос
т

- систематско
посматрање
- текстуална
- писаних радова

трагова
прошлости
- Развијање
родољубивих
осећања
- Уочавање
разлика и
сличности
међу
крајевима
(рељеф и
воде)
- Значај воде за
живи свет
-Уочавање
флоре и
фауне,
природних и
култивисаних
станишта
- Посматрање
карактеристич
них биљака и
животиња
(обилазак
станишта)

- дијалошка
- демонстративна
- илустративна

- Подстицање
расположења и
ведрине
- Певање и
играње
научених игара,
развијање
стваралаштва,
креативности и
оригиналности
- Играмо се
имитације

- демонстративна
- дијалошка
- самосталног рада

- Развијање
издржљивости,
истрајности,
упорности,
спретности,
такмичарског
духа,
толеранције,
координације и
физичких
способности
- Развијање
хигијенских
навика ради
ефикаснијег
очувања
здравља и
повећања
отпорности
организма
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Ликовна
култура

4

Чувари природе

2

- посматрање
- цртање
- сликање
- израда
-колажирање
-обликовање

-уочавање
-писање
-цртање

-посматрање
-уочавање
-причање
-цртање
-читање
Народна
традиција

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативнос
т
-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативнос
т
- дијалошка
- практичан
рад
- текстуална
-писани радови

2

-причање
-писање
-цртање

Грађанско
васпитање

1

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
--наводи на
повезивање и
примену знаља

ВАННАСТАВНЕ
Пешачки излети
(рекреативносазнајног
карактера)

7

- шетање
- уочавање
- учење
- прикупљање

- дијалошка
- демонстративна
- практичан рад

- Цртање,
сликање,
израда на
основу
непосредног
опажања
околине
- Развијање
смисла за лепо
и уредно
- Подстицање
креативности

-дијалошка
-текстуална
-практични радови

-Упознавање
ученика са
различитим
врстама
природних
станишта
-Проширивање
знања о
животној
средини

-Продубљивање
знања о фолклорним
играма,обичајима,кућ
ама и занатима
-Упознавање
традиционалних
облика транспорта и
превозних средстава
из прошлости
-Схватање важности
чувања и неговања
народне традиције
- дијалошка
- парактичан рад
- текстуална

-посматрање
-уочавање
-причање
-цртање
-читање

Развијање
другарства и
пријатељства
- Поштовање
разлика
- Уважавање
својих и туђих
потреба

АКТИВНОСТИ
-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију

- излагања
- дијалошка
- очигледности
- практичних

- Развијање
правилног
односа према
природи и
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материјала за израду
хербаријума

Културнозабавне
активности

Час одељенског
старешине

7

3

- играње
- певање
- креирање маски и
фризура
- имитирање
- такмичење

- причање
- размена искуства
- прилагођавање
- учење
- примена правила
понашања

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање
и примену
знаља

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-анализира
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

радова

демонстративна
експерименталн
а
- практичних
радова

- излагање
- разговор
демонстративна

њеном
очување
- Стицање
нових знања
- Примена
стечених
знања на
очигледним,
природним
објектима
- Упознавање
околине
- Развијање
спретности и
кондиције у
природи
- Боравак на
чистом
ваздуху ради
очувања
здравља
ученика
- Неговање
лепоте и
задовољства у
дружењу,
развијање
другарства
- Развијање
такмичарског
духа
- Подстицање
оригиналности
и
креативности
- Неговањење
смисла за
хумор
- Развијање
другарских и
пријатељских
односа
Прилагођавањ
е новим
условима
живота
- Подстицање
на културно
понашање у
различитим
животним
ситуацијама
(шетњи, игри,
ресторану,
купатилу,
соби,
дискотеци,
продавници…)
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- Развијање
осећања
припадања у
групи
- Развијање
толеранције и
сарадње

НАСТАВА У ПРИРОДИ 4. РАЗРЕД – ТРШИЋ
Наставне области

Српски језик

Математика

Број
часова

Активности у
образовноваспитном раду

Основни облици
извођења програма

6

- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање
- читање

- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- излагања

4

- процењивање
- израда задатака
уочавање
- практицан рад
- закључивање

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- писаних радова

Природа и
друштво

4

Музичка култура

2

- разгледање
- посматрање
- уочавање
сличности
и разлика

- певање

- дијалошка
- систематско
посматрање
- текстуална
- писаних радова

- дијалошка

Циљеви и задаци садржаја
програма
- Развијање способности
посматрања и
уочавања богатства облика,
боја, звукова и гласова у при роди
- Доживљавање лепог у
природи
- Богаћење речника
- Упућивање ученика да
доживљавају, разумеју и изражавају слике и
осећања
израженим у књижевним
текстовима
- Изражавање сопственог
утиска
- Развијање и неговање
сарадничких односа
- Примена стечених знања на
решавање задатака
различитог типа
- Проширивање знања о
природним стаништима
- Упознавање различитих
делатности
- Уочавање разлика и
сличности међу крајевима
- Уочавање облика рељефа и
површинских вода у околини
и природно географских
облика Републике Србије
- Посматрање
карактеристичне флоре и
фауне
- Упознавање са прошлошћу
и културном баштином
(културно-историјски
споменици, етно село,...)
- Оријентација у простору
- Подстицање расположења и
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- играње
- слушање
- извођење

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Грађанско
вапитање

Чувари природе

5

- трчање
- шетање
- такмичење
- одржавање
личне
хигијене
- игра

- демонстративна
- дијалошка
- самосталног рада

2

- посматрање
- цртање
- сликање
- израда

- дијалошка
- демонстративна
- практичан рад

- причање
- цртање

- дијалошка
- практичан рад
- текстуална

-посматрање
-уочавање
-причање
-цртање
-читање

- дијалошка
- практичан рад
- текстуална
-писани радови

1

Народна традиција

- демонстративна
- илустративна

2

2

-уочавање
-писање
-цртање

-дијалошка
-текстуална
-практични радови

ВАННАСТАВНЕ

ведрине
- Певање и играње научених
игара, развијање стваралаштва,
креативности и оригиналности
- Развијање издржљивости,
истрајности,
упорности, спретности,
такмичарског
духа, толеранције,
координације и физичких способности
- Развијање хигијенских
навика ради ефи
каснијег очувања здравља и
повећања
отпорности организма
- Цртање, сликање, израда на
основу непо средног опажања околине
-Развијање смисла за лепо и
уредно
-Развијање маштовитог и
креативног изражавања
ликовно-визуелним
средствима и техникама
a.
Развијање другарства и
пријатељства
- Поштовање разлика
- Уважавање својих и туђих
потреба
-Продубљивање знања о
фолклорним
играма,обичајима,кућама и
занатима
-Упознавање традиционалних
облика транспорта и
превозних средстава из
прошлости
-Схватање важности чувања
и неговања народне
традиције
-Упознавање ученика са
различитим врстама
природних станишта
-Проширивање знања о
животној средини

АКТИВНОСТИ
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Пешачки излети
(рекреативносазнајног
карактера)

Културно-забавне
активности

Час одељенског
старешине

7

7

4

- шетање
- уочавање
- учење
- посматрање и
описивање

- играње
- певање
- креирање маски
и
фризура
- имитирање
- такмичење

- причање
- размена
искуства
- прилагођавање
- учење
- примена
правила
понашања

- излагања
- дијалошка
- очигледности
- практичних радова

- демонстративна
- експериментална
- практичних радова

- излагање
- разговор
- демонстративна

- Развијање правилног односа
према природи и њеном
очување
- Стицање нових знања
- Примена стечених знања на
очигледним, природним
објектима
- Упознавање околине
- Развијање спретности и
кондиције у природи
- Боравак на чистом ваздуху
ради очувања здравља
ученика
- Неговање лепоте и
задовољства у дружењу,
развијање другарства
- Развијање такмичарског
духа
- Подстицање оригиналности
и креативности
- Неговањење смисла за
хумор
- Развијање другарских и
пријатељских односа
- Прилагођавање новим
условима живота
- Подстицање на културно
понашање у различитим
животним ситуацијама
(шетњи, игри, ресторану,
купатилу,
соби, дискотеци,
продавници…)
- Развијање осећања
припадања у групи
- Развијање толеранције и
сарадње
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Излети и екскурзије у школској 2021/2022. години
Програм излета
У школској 2021/2022. години планирана је реализација три целодневна излета за
ученике од 1. до 8. разреда. Излети ће се реализовати у зависности од интересовања
ученика, материјалних могућности родитеља, у периоду када временске прилике буду
најповољније.
1. Излет у Центар "Мали Дунав"
Путни правац: Стублине – Центар „Мали Дунав“ у општини Гроцка – Стублине
Садржај: Долазак у Центар „Мали Дунав“, обилазак Центра и активности у Центру
Планирани обухват ученика: ученици од 1. до 4. разреда
„Мали Дунав“ се налази у оквиру Огледног Добра Радмиловац Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду. Смештен је у општини Гроцка. Намењен је деци свих
узраста која желе да стекну нова знања, унапреде постојећа, истражују или једноставно
уживају у пријатном амбијенту.
Посетиоцима Центра се пружа могућност да посете јавни акваријум са дунавским
врстама риба, зоо-врт са воденим птицама, малу водену ботаничку башту, аласку колибу музеј рибарства, кућу на води - сојеницу, кутак посвећен њеном величанству - води,
острво еволуције, погледају филмове о животу у води и око воде, окушају срећу у
риболову, плове "Малим Дунавом", упознају се са научним експериментима из области
рибарства и хидробиологије и пуно још тога.
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2. Излет у Шабац са посетом градским знаменитостима и Парку науке
Путни правац: Стублине – Шабац – Стублине
Садржај: Долазак у Шабац, посета градских знаменитости и Парка науке
Планирани обухват ученика: ученици од 5. до 8. разреда
Град Шабац
Шабац је један од већих и познатијих градова Србије. Налази се у северозападном делу, на
тромеђи Мачве, Поцерине и Посавине, на десној обали Саве. Речном пловидбом Шабац је повезан
са Београдом, а даље пловним системом Дунава са свим подунавским земљама. Шабачка
Поцерина и Посавина простиру се јужно од Мачве, односно јужно од Саве. Планинина Цер се
уздиже изнад десне долинске стране Дрине, 22 км југозападно од Шапца. Највиша тачка јој еј 687
метара. Река Сава протиче и кроз град Шабац. Сава је код Шапца широка 620 метара, а најшира је
у свом сливу код села Мишар, око 750 метара.

Знаменитости града Шапца
Тврђава Стари град је претеча данашњег града. Име насеља у почетку је било Заслон.Прва
тврђава подигнута је 1470. године, а данашња датира из 17. Века. О изузетно бурној историји
тврђаве сведочи и то што је више од 10 пута прелазила из једне руке у другу услед петовековне
борбе Срби и Турака. Од центра Шапца удаљена је око 1 км и својим непосредним окржењем које
је претворено у леп рекреативни цента представља омиљено излетиште Шапчана. Више од четири
века била је одбрамбени објекат да би последњих 150 година добила другачији значај, изглед и
намену.
Шабачка библиотека је основана 1847. одине као Читалиште шабачко, затим је мењала
назив у Читаоница, Књижица. Данас библиотека има преко 175 000 књига у којима је записана
историја, кулутра, традиција и као таква представља баштину овог града.
Зграда Полугимназије – Народни музеј
Здање некадашње Полугимназије подигнуто је 1857. године као прва наменски зидана
зграда за те потребе у Србији. Од 1961. године ту је смештен Народни музеј који је комплесног
типа са дестак хиљда предмета од којих се најрепрезентативнији налза у сталној поставци
„Шабачки времеплов – баштина за будућност“ и сведочи о историји шабачког краја.
Шабачка црква – Светих апостола Петра и Павла
У двроришту цркве налази се споменик који је посвећен жртвама Балканских и Првог
светског рата. Споменик је подигао Александар Карађорђевић. У овој школи предавао је Јанко
Веселиновић.
Шабачко позориште – Занатски дом
Добровољним прилозим шабачких занатлија и грађана подигнут је Занатски дом 1933.
године. Данас је у овој згради смештено Шабачко позориште, које се сматра једним од најстарих у
Србији. Године 1906. основано је професионално позориште, оформљен је стални ансамбл од 20
глумаца и два редитеља. Ентеријер позоришта преуређен је 2008. године и има три сцене: велику,
малу и дечју.
На Мишарском пољу код села Мишар, око 6 километара од Шапца, 1806. године одиграо се
чувени бој између српских устаника са Карађорђем на челу и турске војске коју је предводио
Сулејман паша и Кулин капетан. То је била највећа битка после Косовског боја и најзанчајнија
победа у Првом српском устанку. У част ове значајне победе у селу Мишат подигнут је споменик
Карађорђу и мишарским јунацима.
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Парк науке је намењен деци свих узраста која желе да путују кроз знање и кроз време,
да упознају планету Земљу, мерење времена и временских прилика, да се подсете меридијана,
рефлексије звука, да уче о ДНК, да стекну нова знања из математике, физике, географије,
биологије, да уче на савремен начин, путем савремених метода, да размишљају о природним
појавама и разумеју их.
Инсталације у Парку науке откривају и објашњавају свет и појаве у њему, приказују
аутентичне научне феномене из области: физике, астрономије, географије, биологије и хемије. У
интеракцији са инсталацијама, ученици могу постати нпр. жива казаљка на сунчаном сату и својом
сенком показати тачно време, на Брахистохрони доказати да најкраћи пут није увек и најбржи,
преко параболичних огледала чути звук који је 20 метара даље, на глобусу ДИНГ могу реално
пратити природне појаве, одиграти партију шаха и бити део оптичке илузије. Заједно са
стручњацима у Парку, ученици ће откривати и објашњавати свет научних тајни. Ученици могу
тражити одговоре и постављати нова питања, самостално, путем постављених научних табли или у
групи.
План обиласка Парка науке:
- Представљање Центра за стручно усавршавање
- Пројекција филма о Парку науке
- Обилазак научних инсталација у пратњи стручног водича
Кратак историјат Парка науке
У Шабачком Центру за стручно усавршавање, 26. марта 2013. године, отворен је Парк
науке, први у Србији. Овај пројекат остварен је у сарадњи са Институтом за физику, Друштвом
физичара Србије, Народним музејом у Шапцу и Центром за промоцију науке. Циљ научних
паркова јесте да се на отвореном, јавно доступном зеленом простору, прикажу аутентични
примери научних феномена из области физике и астрономије, биологије и хемије и биологије, и да
се посетиоци упознају с њима на интерактиван начин. Садржаји паркова науке намењени су свим
узрастима, а инспиришу откривање разноврсних закона природе и разумевање природних наука.
Парк је направљен у оквиру Центра за стручно усавршавање (ЦСУ). Сада уз њега стоји још 30
инсталација – од едукативне фонтане, преко параболичних звучних огледала помоћу којих се
може чути шапутање на удаљености од 20 метара, Њутновог клатна, модела ДНК, кристалне
решетке, соларног панела, сата у коме посетиоци глуме казаљку, метеоролошке станице, научног
тобогана, Гриничког меридијана, модела кухињске соли – а уз њих и 30 научних табли за
објашњења.
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3. Излет у Научни центар „Виминацијум“
Путни правац: Стублине – Виминацијум – Стублине
Садржај: Долазак у Виминацијум, боравак и активности у центру
Планирани обухват ученика: ученици од 5. до 8. разреда
Научни центар ”Виминацијум” се налази у близини Костолца, на 95км од Београда.
Познат је по изузетној културно-историјској вредности, као локалитет од међународног
значаја под заштитом УНЕСКО-а. У његовом склопу су научно-истраживачки центар,
археолошки локалитет римског града и легијског логора из првог века наше ере и
палеонтолошки парк. У њему се налазе аутентични објекти античких базилика и
некропола, римски амфитеатар, аквадукт у дужини од близу 10км и бројне друге
грађевине из античког периода. Научни центар ”Виминацијум” је међународно познат и
по недавно пронађеним изузетно ретким остацима мамута из прасторијског периода.
Простор на коме се камп одвија представља отворену књигу геологије, археологије,
културе, уметности и историје ових простора.
Виминацијум авантура камп је пројекат подржан од стране МПНТР, као и Завода за
унапређивање образовања и васпитања. Једини је камп на свету који се налази на самом
археолошком налазишту и на креативан и забаван начин оживљављава простор
некадашњег античког града Виминациума. Изграђен је као верна реплика аутентичног
римског логора са савременом опремом и прилагођен је свим потребама детета.
Кроз мноштво атрактивних садржаја деца могу да стекну нова знања и вештине, да
развијају креативност, сналажљивост и тимски дух, а да при том задрже своју
индивидуалност, буду срећни и задовољни. Идеја је да се деца и млади, кроз интересантне
и интерактивне едукативне радионице, упознају са наукама као што су археологија,
антропологија, палеонтологија, са старим занатима и многим другим извиђачким
вештинама и техникама борбе и самоодбране. Реплика легионарског логора, специјални
легионарски полигон са препрекама и јединствени авантура парк пружају могућност
неограничене забаве и незаборавног искуства.
План обиласка Виминацијум кампа:
- Обилазак легијског логора у пратњи стручног водича
- Демонстарција активности (легионарски полигон , авантура парк, зип лајн,
мозаик, грнчарија, антропологија, археологија...) у пратњи инструктора
- Обилазак археолошког налазишта у пратњи стручног водича
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Програм екскурзија
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Циљ ученичких екскурзија:
- непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
- упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа
Задаци ученичких екскурзија:
-

проучавање објеката и феномена у природи
уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима
упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
развијање позитивног односа према националним, културним и естетским
вредностима
развијање позитивних социјалних вештина
развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама
схватање значаја здравља и здравих стилова живота
развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су:

– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика
Републике Србије
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња)
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе
и др.)
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја,
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника,
књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.)
– развијање способности оријентације у простору и времену
– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с
производњом здраве хране)
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с
различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.)

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су:
– посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и
друштвено-географским одликама Републике Србије– обилазак праисторијских, античких,
средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба
– обилазак Београда, престонице Републике Србије
– обилазак установа културе у Републици Србији
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области прехрамбене, хемијске,
машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике и др.);
– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
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На предлог Одељењских и Стручних већа школе, а на основу одлуке Наставничког
већа и сагласности Савета родитеља школе, утврђен је План и програм екскурзија за
школску 2021/2022. годину.
Стручне вође екскурзија из реда наставника именоваће директор школе.
Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор
школе, стручни вођа и одељењски старешина.

Програм екскурзије у ПРВОМ разреду за 2021/2022. годину
Образовно – васпитни
- упознавање свог завичаја
циљеви и задаци
- упознавање историјског наслеђа
- упознавање привредних достигнућа
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским
потребама и навикама
Садржаји којима се
- ваздушни саобраћај и ваздушна саобраћајна средства
постављени циљеви
- сведоци прошлости – Калемегданска тврђава
остварују
- црква Свете Петке
- дивље животиње
- облици рељефа
- река ( ток, обале, ушће)
- речно острво
- саобраћај у крају током путовања
Носиоци предвиђених
- директор
садржаја и
- одељењски старешина од којих је један стручни вођа
активности
Планирани обухват
- највише 50 ученика из матичне школе и ФИО
ученика
Трстеница, ФИО Пироман
Трајање
- 1 дан
Путни правци
- Стублине – Ваздухопловни музеј Београд –
Калемегданска тврђава – Зоо врт – Ада Циганлија –
Стублине
Техничка
- ученици се превозе аутобусом
организација
Начин финансирања
- родитељи ученика
НАПОМЕНА: Сви ученици из Трстенице ићи ће на екскурзију по плану и програму 1.
разреда, тј. реализоваће излет на релацији Стублине – Ваздухопловни музеј Београд –
Калемегданска тврђава – Зоо врт – Ада Циганлија – Стублине.
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Програм екскурзије у ДРУГОМ разреду за 2021/2022. годину
Образовно – васпитни
- упознавање свог завичаја
циљеви и задаци
- упознавање природних лепота, историјског наслеђа и
културних знаменитости ваљевског краја
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским
потребама и навикама
Садржаји којима се
- саобраћај у нашем крају током путовања
постављени циљеви
- живот и дело песникиње Десанке Максимовић –
остварују
Бранковина
- прошлост нашег народа – обилазак старе трговачко занатске четврти: Тешњар у Ваљеву
- облици рељефа
Носиоци предвиђених
- директор
садржаја и
- одељенске старешине, од којих је један стручни вођа
активности
Планирани обухват
- највише 50 ученика другог разреда из матичне
ученика
школе, ФИО Велико Поље и ФИО Пироман
Трајање
- 1 дан
Путни правци

-

Техничка
организација
Начин финансирања

-

Стублине – Ваљево (музеј, занатска четврт Тешњар) Бранковина - Дивчибаре - Стублине
ученици се превозе аутобусом

-

родитељи ученика

НАПОМЕНА: Сви ученици из Великог Поља ићи ће на екскурзију по плану и програму 2.
разреда, тј. реализоваће излет на релацији Стублине – Ваљево (музеј, занатска четврт
Тешњар) -Бранковина - Дивчибаре – Стублине.
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Програм екскурзије у ТРЕЋЕМ разреду за 2021/2022. годину
Образовно – васпитни
- упознавање завичаја великана наше културне
циљеви и задаци
историје, Вука Караџића
- упознавање историјског и духовног наслеђа
- развијање позитивног односа према националним,
културним и етичким вредностима
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским
потребама и навикама
Садржаји којима се
- саобраћај у нашем крају током путовања
постављени циљеви
- подсећање на давну прошлост српског народа, борба
остварују
са Турцима, I српски устанак(посета споменика на
Мишару)
- Текериш – посета музеју посвећеном Церској бици –
I светски рат
- Манастир Троноша – школовање у прошлости
- Живот и дело познатих – Вук Стефановић Караџић
- облици рељефа
Носиоци предвиђених
- директор
садржаја и
- одељењске старешине, од којих је један стручни вођа
активности
Планирани обухват
- највише 35 ученика трећег разреда из матичне школе
ученика
и ФИО Пироман
Трајање
- 1 дан
Путни правци

-

Техничка
организација
Начин финансирања

-

Стублине – Мишар – Текериш – Троноша – Тршић Стублине
ученици се превозе аутобусом

-

родитељи ученика
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Програм екскурзије у ЧЕТВРТОМ разреду за 2021/2022. годину
Образовно – васпитни
- упознавање завичаја великана наше историје,
циљеви и задаци
Карађорђа
- упознавање историјског и духовног наслеђа
- развијање позитивног односа према националним,
културним и етичким вредностима
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским
потребама и навикама
Садржаји којима се
- саобраћај у нашем крају током путовања
постављени циљеви
- Опленац, Топола - подсећање на давну прошлост
остварују
српског народа, Први српски устанак, владарска
породица Карађорђевићи
- Крагујевац – посета музеју и спомен парку
Шумарице ( Други светски рат)
- Аранђеловац – град у долини реке Пештан, уи
подножју планине Букуље; извор минералне воде,
бањски туризам
- облици рељефа
Носиоци предвиђених
- директор
садржаја и
- одељењске старешине, од којих је један стручни вођа
активности
Планирани обухват
- највише 45 ученика из матичне школе и ФИО
ученика
Пироман
Трајање
- 1 дан
Путни правци

-

Техничка
организација
Начин финансирања

-

Стублине – Топола – Опленац – Крагујевац (посета
музеју) – Аранђеловац – Стублине
ученици се превозе аутобусом

-

родитељи ученика
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Програм екскурзије у ПЕТОМ разреду за 2021/2022. годину
Образовно – васпитни
- упознавање културног, историјског и духовног
циљеви и задаци
наслеђа
- развијање позитивног односа према националним,
културним и етичким вредностима
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским
потребама и навикама
Садржаји којима се
- Сремски Карловци су центар српског духовног и
постављени циљеви
културног живота од XVIII до XX века. Град је
остварују
ризница историјских споменика и институција ( Прва
Српска гимназија, Патријаршијски двор са ризницом,
Магистрат, Саборна црква...).
- Петроварадинска тврђава – заштитни знак Новог
Сада. Зову га '' Српски Гибралтар ''. Тврђава је
грађена између 1692. и 1780. године. Данас је ту
смештен музеј града Новог Сада и 88 уметничких
галерија.
- Иришки венац – врх Фрушке горе, висине 441 метар
надморске висине, највиши превој у Војводини

-

Носиоци предвиђених
садржаја и
активности
Планирани обухват
ученика
Трајање
Путни правци

-

Манастир Крушедол – манастир Српске православне
цркве на јужној страни Фрушке Горе у Војводини.
Налази се у атару села Крушедол. Задужбина је
породице последњих српских деспота у Срему –
Бранковића; саграђен је између 1509. и 1514. ; у њему
су сахрањени породица Ђорђа Бранковића, два
патријарха Српске православне цркве и краљ Милан
Обреновић. По историјско – културној улози, по
богатству ризнице манастира манастир Крушедол је
један од најзначајнијих Фрушкогорских манастира.
директор
одељенске старешине, од којих је један стручни вођа

-

највише 65 ученика петог разреда

-

Техничка
организација
Начин финансирања

-

1 дан
Стублине –Сремски Карловци – Петроварадин –
Иришки венац – манастир Крушедол – Стублине
ученици се превозе аутобусом

-

родитељи ученика
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Образовно –
васпитни
циљеви и
задаци
Садржаји
којима се
постављени
циљеви
остварују

Носиоци
предвиђених
садржаја и
активности
Планирани
обухват
ученика
Трајање
Путни
правци
Техничка
организација
Начин
финансирања

Програм екскурзије у ШЕСТОМ разреду за 2021/2022. годину
- упознавање културног, историјског и духовног наслеђа
- развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и
естетским вредностима
- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама
- посета Норвешке куће у Горњем Милановцу, која
представља симбол пријатељства српског и норвешког народа, створеног у
Другом светском рату. Њен облик је спој традиционелне српске куће и
викиншког брода. Разгледање музејске поставке са фотографијама и
експонатима из нацистичког логора у Норвешкој, у којем је преминуло 2340
поробљених Југословена.
- северозападно од Горњег Милановца, у Такову, налази се меморијални
комплекс „Таковски грм“. На том месту је, на верски празник Цвети, 23. 04.
1815. године, донета одлука о подизању Другог српског устанка, а за његовог
вођу изабран је Милош Обреновић. Комплекс се састоји од храста код ког је
донета одлука о подизању устанка, Споменика посвећеном Другом српском
устанку и споменика кнезу Милошу Обреновићу.
- Љубић код Чачка, у коме се налази меморијални комплекс посвећен Љубићкој
бици, кога је Република Србија, 1983. године, прогласила знаменитим местом
од историјског значаја. Комплекс се састоји од споменика Танаску Рајићу, који
је јуначки погинуо у борби против Турака.
- манастир Благовештење налази се у Овчарско-кабларској клисури, на узвишици
изнад Овчар бање. Подигнут је 1601/2. године. Поседује један од
најзначајнијих иконостаса из прве половине 17. века, као и једну ос најстаријих
књига Благовештењско јеванђеље, настало 1372. године.

-

директор
одељенске старешине, од којих је један стручни вођа

-

највише 65 ученика шестог разреда

-

1 дан
Стублине – Горњи Милановац – Таково – Љубић – Овчар бања (манастир
Благовештење) - Стублине
ученици се превозе аутобусом

-

родитељи ученика
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Образовно –
васпитни
циљеви и
задаци
Садржаји
којима се
постављени
циљеви
остварују

Носиоци
предвиђених
садржаја и
активности
Планирани
обухват
ученика
Трајање
Путни
правци
Техничка
организација
Начин
финансирања

Програм екскурзије у СЕДМОМ разреду за 2021/2022. годину
- упознавање културног, историјског и духовног наслеђа
- развијање позитивног односа према националним, културним, етичким
и естетским вредностима
- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
- развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама
-

Дворац „Фантаст“ налази се на око 14 км од Бечеја, на путу за Бачку
Тополу. Подигао га је познати војвођански велепоседник Богдан
Дунђерски. Изграђен је у периоду од 1919. до 1923. године и
представља мешавину различитих неостилских форми нетипичних за
наше просторе. Када је саграђен, дворац је осликавао сву моћ и
богатство свог власника. На имању је подигао капелу Светог Ђорђа,
чији је иконостас осликао Урош Предић. Дунђерски је умро 1943.
године, а имање је завештао Матици српској.

-

Манастир свете Меланије Римљанке налази се на североисточном
ободу Зрењанина. Изграђен је 1935. године у византијском стилу. То је
први женски манастир у банатској епархији. У манастиру се чува старо
престоно Јеванђеље из 1663. године, као и бакротиск грчког
„Антимиса“ начињеног у Бечу 1772. године.

-

-

Резерват природе „Царска бара“ налази се на 17км јужно од
Зрењанина. Аустроугарски престолонаследник Фердинанд радо је
ловио по просторима ове баре, те отуд и назив „Царска“. Резерват
чине више језера, врбака, шевара. Данас су ту меандри старог Бегеја и
баре око њих. Ту се налазе бројне аутохтоне врсте животиња и биљака
(корморан, чапља, срна, лисица, зец, 24 врсте рибе). Мочварну
вегетацију подручја чине интересантне биљне врсте, данас ретке и
угрожене (бели и жути локвањ, мочварна орхидеја).
директор
одељењске старешине, од којих је један стручни вођа

-

највише 73 ученика седмог разреда

-

1 дан
Стублине – Бечеј (Дворац Дунђерски) – манастир Свете Меланије
(Зрењанин) – Царска бара - Стублине
ученици се превозе аутобусом

-

родитељи ученика
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Програм екскурзије у ОСМОМ разреду за 2021/2022. годину
Образовно – васпитни
- упознавање Срема и западне Србије
циљеви и задаци
- упознавање историјског и културног наслеђа
- упознавање начина живота и рада људи појединих
крајева
- развијање позитивног односа према националним,
културним, етичким и естетским вредностима
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
Садржаји којима се
- Сремска Митровица – највећи град у Срему и један
постављени циљеви
од најстаријих градова у Војводини и Србији.
остварују
Антички град Сирмијум, који се налазио на
територији данашње Сремске Митровице, био је
престоница Римског царства током периода
тетрархије. Називан је и „славном мајком градова”.
- Засавица – специјални резерват природе који се
простире у северној Мачви на територијама општина
Сремска Митровица и Богатић. Станиште је више
стотина птица, животиња и риба
- Манастир Троноша – школовање у прошлости.
Припада Епархији шабачкој Српске православне
цркве. Налази се у селу Коренита, у непосредној
близини Тршића на територији града Лознице.
- Бања Ковиљача - се налази у западној Србији на
надморској висини од 128m, у региону који се назива
Подриње по реци Дрини која кроз њега протиче.
Природа овог региона је богата и разноврсна.
Носиоци предвиђених
- директор
садржаја и
- одељењске старешине, од којих је један стручни вођа
активности
Планирани обухват
- највише 60 ученика осмог разреда
ученика
Трајање
- 1 дан
Путни правци
- Стублине – Сремска Митровица – Засавица –
манастир Троноша – Бања Ковиљача - Стублине
Техничка
- ученици се превозе аутобусом
организација
Начин финансирања
- родитељи ученика

*** Излети, екскурзије и настава у природи ће се реализовати уколико епидемиолошка
ситуација у вези са вирусом Ковид 19 то буде дозволила, а на основу препорука
Министарства.
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VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
6.1 ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Програм има за циљ подстицање ученика на активно учешће у процесу
ПО и преузимање одговорности за своју будућност, упознавање властитих
способности и промишљено доношење одлуке о избору школе и занимања.
Програм се остварује кроз 5 модула:
1. самоспознаја - освешћивање личних афинитета и капацитета, стицање
реалне слике о себи
2. информисање о занимањима и каријери - стицање знања о различитим
школама и занимањима
3. упознавање са путевима образовања - мрежа школа
4. реални сусрети са светом рада - упознавање са светом рада
5. доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално и одговорно
Планира се реализација 13 радионица са ученицима 8. разреда на ЧОС-у
и на родитељским састанцима, као и реализација 12 радионица са ученицима
7. разреда, на ЧОС-у и на родитељским састанцима. Одељењске старешине
ће реализовати програм уз подршку Тима.

Чланови Тима за професионални развој:
Нада Старчевић, наставник ликовне културе, руководилац Тима
Весна Старчевић, психолог, члан Тима
Весна Јаковљевић, педагог, члан Тима
Виолета Мијатовић, наставник разредне наставе, члан Тима
Биљана Иванковић, наставник математике, члан Тима
Милица Ковачевић, представник родитеља (8-1), члан Тима
Јован Јовановић, Председник Ученичког парламента
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ШТА?

КАКО?

КАД?

КО?

Планирање рада и
подела задужења

Састанак Тима

Септембар

Тим за П.О.

Радионице из програма
Професионална оријентација на
преласку у средњу школу у 7. И
8. р. (избор радионица је такав
да је нагласак у 7.р. на
самоспознаји, а у 8. на
повезивању сопствених
карактеристика са
карактеристикама занимања и
процесу избора средње школе и
занимања)
Индивидуални разговори са
ученицима и родитељима

по плану за ЧОС за О.С. и ученици
7. и 8.р.
7. и 8.р.

Тестирања интересовања,
личности, способности
Коришћење садржаја редовне
наставе за ближе упознавање
ученика са карактеристикама и
специфичностима различитих
занимања
гости на часовима који
представљају своја занимања;
демонстрација и/или
испробавање карактеристичних
активности неких занимања

током школске
године по потреби
током школске
године

Помоћ ученицима у
освешћивању и
упознавању
сопствених
интересовања,
особина и
способности и
стицање реалне слике
о себи

Упознавање и
контакти са што већим
бројем различитих
занимања

Реални сусрети са
светом рада
Подстицање ученика
млађих разреда на
размишљање о
различитим
занимањима

Посета Сајму занимања у
организацији средњих и
основних школа у Обреновцу
Упознавање са дефицитарним
занимањима
посета ТЕНТ-у
Кроз друштвену игру „Занимања“
на ЧОС-овима, часовима
слободних активности , у
(евентуалном) продуженом
боравку
Подстицање на самостално
истраживање

током школске
године

током школске
године према
плановима
обавезних и
изборних
предмета,
слободних и
ваннаставних
активности и ЧОСа

наставници,
учитељи,
психолог,
педагог
психолог
наставници и
учитељи

наставници и
учитељи

Одељенске
старешине 8.р
мај
април

Одељенске
старешине 8.р
О.С. осмака

током школске
године

Учитељи

током школске
године

О.С.,
наставници,
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Путем огласне табле
Информисање
Организоване посете средњим
ученика 8.р. о
школама у Обреновцу
средњим школама
Посете представника средњих
школа и презентације у нашој
школи
Индивидуални разговори са
ученицима
Саветовање родитеља о томе
како да помогну својој деци у
Оспособљавање за
избору на родитељским
доношење
састанцима и индивидуалним
самосталне и
разговорима
одговорне одлуке о
Предавање или радионица о
избору средње школе најчешћим грешкама и
и занимања
странпутицама приликом избора
средње школе
Радионице из програма
Професионална оријентација на
преласку у средњу школу у 8. р.
Испитивање
Инвентари интересовања
професионалних
Покушати са мало другачијим
интересовања ученика значењем бројева нпр 1- никад
8.р.
не бих то радио, 2-ако баш
морам, 3-па могу и то, 4- , 5-врло
радо бих то радила
Упознавање ученика
Заједнички родитељски
8. разреда и њихових
састанци за осмаке и родитеље
родитеља са
Разговори на ЧОС-овима
процедуром полагања
Информисање путем огласних
завршног испита и
уписа у средње школе табли

април
мај

пе-пси служба
О.С., пе-пси
служба
Гости и О.С.
осмака

Током школске
године

О.С.,
наставници,
пе-пси служба

Дан замене улога

Ученици

По плану за ЧОС
за 8.р.

О.С. и ученици
8.р.

март

психолог

април и мај

Одељенске
старешине 8.р.,
педегошко –
психолошка
служба

април и мај
током школске
године
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6.2 ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
ТЕМЕ
1. ИСХРАНА
Млађи узраст
- навике у исхрани/оброци
- здрава исхрана
Старији узраст
- фактори који утичу на навике и ставове о правилној
исхрани
2. ХИГИЈЕНА
Млађи узраст
- основне хигијенске навике (прање руку,
купање, хигијена уста и зуба, одевања и
становања)
Старији узраст
- развијање личне одговорности за бригу
о телу, брига о одећи, лична хигијена у
пубертету...
3. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ
Млађи узраст
- значај физичке активности и одмарања
- базичне способности покретљивости
Старији узраст
- примењивање физичких способности у
дневним активностима
- развијање позитивних ставова према
физичкој активности
- слободно време и рекреација (избор
активности, спортова и клубова за вежбу)
4. ЗДРАВ ОРГАНИЗАМ
Млађи узраст
- потреба за одмором;спавање и релаксација
- начини савлађивања лаких здравствених проблема
Старији узраст
- како спречити болест, инфекције
- природне одбране организма
- ментално здравље - превазилажење стреса
5. БЕЗБЕДНОСТ
Млађи узраст
- основна правила о безбедности у кући, школи
и окружењу
Старији узраст
- стицање поуздања у следећем опсегу активности: безбедност у саобраћају, прва помоћ, безбедно
понашање

ВРЕМЕ
Током
школске
године на
редовној
настави, на
часовима
одељенског
старешине,

ваннаставним
активностима

(посебно
саобраћајна,
новинарска
секција...)

НОСИЛАЦ ПОСЛА
одељенске
старешине,
патронажна сестра
Дома здравља
задужена за
праћење
здравственог
образовања

одељенске
старешине,
патронажна сестра
Дома здравља,
наставници
биологије

одељенске
старешине,
наставници
физичког
васпитања

Током
школске
године на
редовној
настави, на
часовима
одељенског
старешине,

ваннаставним
активностима

(посебно
саобраћајна,
новинарска
секција...)

одељенске
старешине,
наставници
биологије,
педагог и психолог

одељенске
старешине,
наставник ТО,
стручњак за
безбедност у
саобраћају

142

6. ОДНОСИ СА ДРУГИМА
Млађи узраст
- изграђивање самопоштовања
- односи у породици и са друговима
- интеракције са људима различитог узраста,
културе, традиције...
Старији узраст
- однос према потребама и осећањима других,
прихватање и поштовање различитости
- интеракције са људима различитог узраста,
културе, традиције...
7. ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА
Млађи узраст
- разлике међу половима, дружење, помоћ друговима
Старији узраст
- препознавање сопствених осећања
- разлике међу половима
- позитивни ставови према супротном полу
8.ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ
СЛУЖБИ
Млађи узраст
- упознавање и први контакт са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, здравственим
установама – систематски прегледи
Старији узраст
- врсте и намена различитих здравствених
служби
9. ЗДРАВА СРЕДИНА
Млађи узраст
- како сачувати здраву околину
Старији узраст
- лични допринос здрављу околине
- чување животне средине

одељенске
старешине,
родитељи,
педагог и психолог

одељенске
старешине,
наставници
биологије,
здравствени радник

одељенске
старешине,
педагог и психолог

одељенске
старешине,
наставници
биологије,

Програм здравствене превенције реализоваће се кроз часове одељенског
старешине, на часовима физичког васпитања, биологије, природе и друштва,
технике и технологије, кроз предавања која организује Дом здравља у сарадњи
са стручним сарадницима школе. Реализоваће се и активности са наставницом
биологије у оквиру пројекта „Унапређивање међупредметне компетенције
ученика – Одговоран однос према здрављу“.
Кроз планиране теме и активности, стално ће се инсистирати на
поштовању превентивних мера у циљу заштите од вируса Ковид 19.
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6.3 ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И НАСИЛНИЧКОГ
ПОНАШАЊА
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
*подстицање развоја здравог начина живота и продубљивање знања о заштити
здравља
*информисање ученика о природи и дејству најраспрострањенијих
психоактивних супстанци и начину заштите од истих
*помоћ ученицима да одоле притиску средине и упознају алтернативне начине
задовољавања радозналости
*информисање родитеља о проблемима са наркотицима и могућим начинима
превазилажења
*сарадња са наставницима у спровођењу програма - размена информација,
откривање појединаца са проблемом, саветодавни рад
*сарадња са релевантним институцијама друштвене средине (Дом Здравља,
Центар за социјални рад, Центар за болести зависности, Црвени Крст...)
Програм ће бити споровођен у склопу часова редовне наставе (биологије,
хемије, физичког...), часова одељенске заједнице и разредног старешине као и
кроз рад појединих секција
ТЕМЕ И АКТИВНОСТИ:
* предавања и дискусије на родитељским састанцима и Савету родитеља
* разговори са ученицима ради стицања увида њихово знање и схватање појава
зависности
* упознавање са врстама психоактивних супстанци и начинима њиховог
деловања на ЧОС
* зашто људи почну или не почну да користе дрогу?
* организовање такмичења из различитих наставних и ваннаставних области
* укључивање ученика у рад секција
Ове оквирне теме понављају се у свим старијим разредима сходно
узрасту, знању и интересовањима ученика кроз предавања и радионице на
часовима биологије, хемије и часовима одељенског старешине. Реализоваће се
и активности са наставницом биологије у оквиру пројекта „Унапређивање
међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према здрављу“.
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6.3.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ УПОТРЕБЕ ДРОГА
Чланови Тима:
- Милена Танасић, наставник разредне наставе - руководилац
- Маријана Митић – Шиник, наставник биологије
- Биљана Павловић, наставник физичког васпитања
- Гордана Поповић, наставник разредне наставе
- Радина Бабић, наставник грађанског васпитања
- Весна Старчевић, психолог
- Љубинка Матић, представник Савета родитеља (3-3)
ШТА?
КАКО?
КАД?
КО?
Формирање тима и
Договор о раду, усклађивање
Септембар
Чланови тима,
планирање активности
планова предмета физичко и
наставници
здравствено васпитање, биологија,
хемија, физика, свет око нас,
природа и друштво, релевантних
ваннаставних активности и ЧОС-а
Упознавање чланова Тима и
Текст стандарда, кратка
Септембар
Психолог
наставника са Међународним презентација на Наставничком већу
стандардима за превенцију
употребе дрога у раду са
ученицима
Активности које за циљ имају Разговори, радионице, рад у
Током школске
Учитељи
развој личних и социјалних
групама, индивидуални рад, и остале године
вештина ученика млађих
свакодневне активности у оквиру
разреда и развијање
редовне наставе, допунске, додатне,
позитивне атмосфере у
ваннаставних активности и ЧОС-а,
учионици
према плану учитеља
Радионице за ученике 5. и 6.
Извођење по једне радионице за 5. и Јануар
Психолог, наставници
разреда у оквиру ОФА
6. разред са темом превенције
физичког васпитања
злоупотребе психоактивних супст.
Сарадња са Домом здравља и Предавања здравствених радника за Два пута у току
Стручна служба –
патронажном службом
ученике 7. и 8. разреда и родитеље
школске године
координација, разредне
старешине –
организација , Дом
здравља – предавачи
Трибине за родитеље и
Организација трибина и састанака у Током школске
Родитељски клуб,
разговори о вештинама
оквиру Родитељског клуба са
године
представник Савета
родитељства у оквиру
гостима из струке
родитеља
Родитељског клуба (уколико
заживи)
Активности усмерене на
Разговори, радионице, рад у
Током школске
Наставници, разредне
развој личних и социјалних
групама, индивидуални рад, и остале године
старешине
вештина ученика старијих
свакодневне активности у оквиру
разреда, као и информисање редовне наставе, допунске, додатне,
о болестима зависности и
ваннаставних активности и ЧОС-а,
опасностима од дрога у
према плану наставника и о.с.
оквиру редовне наставе
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6.4 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА У ШК.
2021/2022. ГОД.
ЦИЉ ПРОГРАМА је стварање и развој безбедног и подстицајног окружења у
школи, превенција свих облика насилничког понашања, као и интервенција у
ситуацијама насилничког понашања ученика, родитеља, наставника или других
лица у школи.

ЧЛАНОВИ ТИМА:
Весна Старчевић – психолог
Весна Јаковљевић – педагог
Ненад Симоновић – проф. физичког васпитања
Данијела Луковић – проф. историје
Биљана Стојановић – проф. разредне наставе
Снежана Обрадовић – наставник разредне наставе
Виолета Мијатовић – проф. разредне наставе, ФИО Пироман
Гордана Поповић - проф. разредне наставе, ФИО Велико Поље
Светлана Јовановић – наставник разредне наставе, ФИО Трстеница
Вук Миловановић - представник Ученичког парламента
Представник Савета родитеља – Наташа Младеновић (2-3)

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ У УСТАНОВИ:
О безбедности ученика у школи воде рачуна сви наставници, посебно
дежурни наставници и школски полицајац. У решавање случајева насиља
укључена је психо-педагошка служба, Тим, директор школе, одељенске
старешине. Добру сарадњу остварујемо са школским полицајцем, здравственим
и социјалним службама. Неопходно је истаћи потребу сталног присуства
школског полицајца, што није случај, пошто се полицајац распоређује у скалду
са својим радним сатима, а не потребама школе. Од ове школске године школа
има и видео надзар који значајно доприноси безбедности школе и ученика.
Присутна је стална тежња да се побољша сарадња са родитељима, посебно са
родитељима ученика проблематичног понашања, путем индивидуалних
разговора са директором и психо-педагошком службом, али и на родитељским
састанцима. У школи се спроводе превенитвне активности у оквиру часова
одељенског старешине, ваннаставних активности, секција и редовне наставе.
Успеси у предметним такмичењима, успеси у спорту, о којима се редовно
извештавају сви, доприносе стварању позитивне атмосфере а самим тим и
превенцији насиља. Запослени континуирано похађају семинаре који доприносе
побољшању квалитета наставе и већем ангажовању ученика током наставе и
ваннаставних активности, те на тај начин могу допринети превенцији насиља.

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ - у циљу спречавања и
смањивања насиља
Примарни циљ је искоришћавање постојећих ресурса у школи и
стварање подстицајног окружења, промовисање позитивних вредности и
квалитета, понуда активности које ће задовољити интересовања ученика и
путем којих ће моћи да искористе своје потенцијале.
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Програм заштите ученика од насиља уско је повезан са активностима из
Развојног плана.
Због боље прегледности, програм је подељен на четири дела, у односу
на групу према којој су усмерене активности:
•
наставници
•
ученици
•
родитељи
•
локална заједница

НАСТАВНИЦИ:
ШТА?
Формирање тима и
планирање активности
Праћење измена у
Правилнику о протоколу
поступања у установи у
одговору на насиље,
злостављање и
занемаривање. Праћење
актуелности у заштити од
насиља
Обука запослених за
примену Посебног
протокола и приручника за
заштиту деце-ученика од
насиља у образовноваспитним установама (за
наставнике који нису
прошли програм обуке и
приправнике) и подсећање
за остале
Професионално
усавршавање запослених:
семинари и предавања за
наставнике у области
ненасилне комуникације и
конструктивног решавања
сукоба у циљу развоја
компетенција неопходних
за превенцију насиља

Инструктивни и
саветодавни рад са
наставницима и
учитељима

КАКО?
Договор о раду, усклађивање са
Развојним планом и плановима
осталих тимова и стручних већа
Интернет, платформа „Чувам
те“., штампани материјали

КАД?
август

КО?
Чланови тима,
наставници

Континуирано

Чланови тима

Штампани материјал и ПП
презентација, за приправнике,
штампани материјал доступан на
огласној табли у зборници

август,
септембар

Психолог

Семинари према плановима
стручног усавршавања
наставника ван установе

током школске
године (у
зависности од
материјалних
могућности
школе)

Наставници

Предавања на Наставничким
већима:

према плану
рада НВ

Педагошко
психолошка служба,
задужени наставници

Обуке за запослене на
платформи „Чувам те“ и другим
доступним онлајн ресурсима
Праћење рада приправника;
Упућивање у рад са одељењем,
појединачним ученицима,
родитељима: „менторство“ за
нове разредне старешине

током школске
године

Запослени

од почетка
школске године

ПП служба, Тим за
насиље, Стручна
већа
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Тимски састанци – заштита
ученика од насиља и
праћење ефеката
програма
Евалуација Програма

Испитивање и праћење
стања у циљу откривања
области у којима је
потребно даље
унапређивање рада
Превенитвне активности у
оквиру часова одељенског
старешине, ваннаставних
активности, секција и
редовне наставе, као и
током онлајн наставе и
комуникације

Посебне превентивне
активности

Сарадња са родитељима

Сарадња са институцијама
од значаја у превенцији
насиља

У складу са планом и актуелним
дешавањима у школи

током школске
године

Тим за насиље

Анализа документације и
резултата рада (као основа за
планирање нових превентивних
активности и унапређење
Програма заштите ученика од
насиља)
Мини-истраживање о начинима
реаговања у потенцијално
конфликтним и угрожавајућим
ситуацијама и потреби да се
науче конструктивни начини
реаговања
Кроз посебно планиране
превентивне активности и
константним промовисањем
позитивних вредности и
толеранције, креирањем
атмосфере заједништва и
припадања у школи и у оквиру
одељења како кроз садржаје
тако и кроз методе рада и начин
комуникације.
Планирање и реализација
посебних активности и догађаја
који за циљ имају успостављање
позитивне атмосфере и
развијање осећаја припадности
школи: обележавање значајних
датума – Дан школе, Дан књиге,
Дан борбе против вршњачког
насиља, Дечија недеља, Дан
заштите животне средине...,
презентација пројеката,
евентуалне посете и излети...
Кроз сталну комуникацију и
подстицање родитеља да
учествују у животу и раду школе,
организација активности,
предавања, трибина за
родитеље како околности буду
дозвољавале.
Како у интервентним тако и у
превентивним активностима

крај школске
године

Тим за насиље

новембар

ПП служба

Током школске
године

Сви запослени

Током школске
године

Сви запослени

Током школске
године

Сви запослени

Током школске
године

Тим за заштиту

КАКО?
Разговори, презентације,
радионице, израда паноа, онлајн
презентације...

КАД?
септембар

КО?
Одељенске
старешине и ученици,
онлајн размене

УЧЕНИЦИ:
ШТА?
Подсећање/упознавање
ученика са Општим и
Посебним протоколом за
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заштиту деце - ученика од
насиља и нановијим
изменама; правима и
одговорностима свих
актера у школском животу
Индивидуални
саветодавни рад са
ученицима који су жртве и
актери насиља
Истицање вредности
ненасилног решавања
конфликата, стварање
позитивне атмосфере за
рад и учење

(пошто су ЧОСови
онлајн)

Разговори, саветовање,
посредовање у односима са
вршњацима, наставницима,
родитељима
Кроз редовну наставу, рад на
часовима одељенског
старешине, подстицање
истраживачког и тимског рада,
организацијом тимске наставе и
угледних часова
Презентација/промовисање Различити начини промовисања
успешних радова ученика,
– панои, изложбе, фотографије
презентације рада на
најуспешнијих, сајт школе,
пројектима на нивоима
фејсбук страница, организовање
ширим од одељења,
неке врсте размена искустава
поводом обележавања
међу ученицима; Усклађено
значајних датума (на
планирање пројектне наставе
пример)
Овогодишњи кровни
пројекат бави се Земљама
света (у циљу упознавања

током школске
године
током школске
године

Одељенске
старешине, психолог,
педагог, Тим за
насиље
Сви

током школске
године

Тим за развојно
планирање, стручна
већа

Кроз све активности у
свакодневном раду са
ученицима.
Између осталог и радионице ненасилна комуникација и
конструктивно решавање сукоба
(уколико буде часова
одељењског старешине уживо)
Кроз рад на часовима редовне
наставе и у онлајн учионицама

током школске
године

разредне старешине
уз помоћ пепси
службе

током школске
године

Радионице „Твоје знање мења
све“ (уколико буде услова за
реализацију)

друго
полугодиште

Тим за превенцију
употребе
психоактивних
супстанци
психолог

Размена о непожељним
активностима на друштвеним
мрежама (оговарањима, „хејтовима“,
објављивању садржаја које онај кога
се тичу није дозволио, вређањима,
хаковању и сличним стварима око
којих настаје све више сукоба и у
стварном свету) – нпр. Лино табла
„Шта не волим на друштвеним
мрежама?“

Јануар

различитих обичаја и култура,
ширења видика и неговања
поштовања различитости и
толеранције)

Рад на подстицању
конструктивног решавања
сукоба међу ученицима

Рад на превенцији
злоупотребе психоактивних
супстанци

Рад на превенцији
вршњачког насиља на
интернету

Ученички парламент
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Превентивне активности
Вршњачког тима

Израда прегледних упадљивих и
допадљивих плаката, паноа и
презентација о пожељном
понашању и одговорностима
свих актера школског живота –
организације конкурса да се исти
садржаји представљају на
различите начине и на тако
привлаче стално нову пажњу

током школске
године

Вршњачки тим,
наставник ликовног,
чланови Тима за
заштиту

Побољшавање односа
међу ученицима
организацијом приредби,
сајмова, квизова, излетa и
сл. (уколико у датим
условима буде простора и
могућности за исте до краја
школске године)

Дечија недеља
Спортски дан – дан фер плеја

октобар
октобар

Обележавање Дана толеранције

новембар
(16.11.2020.)
децембар

Сва већа
Веће за образовну
област физичко и
здравствено
васпитање
Тим за насиље

Новогодишњи квиз знања и
способности

Продајни сајам ученика осмог
разреда

децембар и мај

Књиговдан

април (завршни
догађај за Дан
књиге
23.04.2020.)
мај (завршни
догађај
24.05.2020.)
За крај школске
године

Обележавање Дана словенске
писмености
Игре без граница – још један дан
фер плаја (завршна активност
радионица Ојср „И машта и
знање“) – различите забавно
едукативне такмичарске игре под
слоганом „Ако не играш да би
победио, већ да би уживао у
игри, успех ће доћи или неће
доћи али ће незадовољство
сигурно отићи“
Активности на уређивању
учионица и школског дворишта
Излети: Тршић и Виминацијум

Промовисање успеха

Учествовање у наградним
ликовним и литерарним
конкурсима током године
објављивање и јавна похвала
победника и учесника конкурса
Предметна такмичења објављивање и јавна похвала

током школске
године
кад се стекну
услови
током школске
године

од фебруара
2020.

Већа за образовну
област уметност и
физичко и
здравствено
васпитање
Одељенске
старешине осмих
разреда, осмаци
Стручна већа за
образовне области
према редоследу у
Развојном плану
Актив за српски језик
и књижевност
Радионица „И машта
и знање“

учитељи и разредне
старешине, секције
Директор и
одељењске
старешине
наставници и
ученици,

наставници и ученици
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победника, пано са
фотографијама такмичара
Промовисање талената и успеха
ученика ван школе
Подстицање ваннаставних
активности

Унапређење односа
наставник – ученик

током школске
године
током школске
године

наставници и ученици

Укључивање што већег броја
ученика у обогаћени
једносменски рад
замене улога, дружење кроз
активности мање обавезујуће од
наставе

почетак
школске године

наставници, ученици
и родитељи

новембар

Одељењске
старешине, ученици,
Развојни тим

КАКО?
на родитељским састанцима,
инфо кутак за родитеље

КАД?
септембар

КО?
учитељи и разредне
старешине

Разговори, саветовање,
посредовање

током школске
године

на сваком родитељском, поред
основних информација,
прочитати понеки пригодан текст
о родитељству, поделити
штампани материјал, испричати
поучну причу; уколико постоји
могућност организовати посету
стручњака (који може да буде и
старији колега или неко са
занимљивим искуством)
Позивање родитеља на
презентације појединих пројеката
чије теме би могле бити
занимљиве за њих, уколико
епидемиолошки услови буду
дозвољавали.
на реализацији свих активности
школе
Уколико околности и даље буду
налагале да се велики део
школских активности одвија на
тај начин

током школске
године о
родитељским
састанцима

учитељи и разредне
старешине, психолог,
педагог, Тим
учитељи и разредне
старешине, психолог,
педагог

Већи обухват ученика разноврсним
ваннаставним активностима –
драмска (припрема представе за
Дан школе и друге значајне датуме),
литерарна (конкурси), рецитаторска
(такмичење, учешће на
приредбама), ликовне секције
(изложбе, конкурси), спортске и
техничке секције - презентација
продуката секција: представе,
изложбе, зидне новине, конкурси

наставници и ученици

РОДИТЕЉИ:
ШТА?
Упућивање у протокол и
процедуре и права и
одговорности свих актера у
школском животу
Индивидуални
саветодавни рад са
родитељима
Саветдавни рад са
родитељима

Већа укљученост
родитеља у школске
активности деце

Континуирана сарадња са
родитељима
Унапређивање онлајн
комуникације са
родитељима

током школске
године

учитељи и разредне
старешине, тимови

током школске
године
током школске
године

сви
сви
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ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА:
ШТА?
Сарадња са релевантним
установама локалне
заједнице (спољашња
заштитна мрежа): ОУП
Обреновац и школски
полицајац, Центар за
социјални рад (Обреновац
и Уб), Дом здравља
(Обреновац и амбуланта у
Стублинама)
Сарадња са осталим
чиниоцима локалне
заједнице: локална
самоуправа, јавна
предузећа, медији, НВО,
удружења, спортска
друштва...

КАКО?
КАД?
Сарадња на решавању појединих током школске
случајева
године

Превентивне активности:
предавања представника МУП-а,
предавања медицинских радника
(патронажна служба)
У циљу превенције насиља и
свеобухватније заштите ученика
од насиља

током школске
године

КО?
Разредне старешине,
учитељи, стручна
служба, Тим за
заштиту од насиља,
директор

Сви актери у
школском животу
према својим
плановима и
потребама у
координацији
директора школе

Tим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања – план рада по месецима
ВРЕМЕ

Руководилац : Весна Старчевић, психолог школе
АКТИВНОСТИ
ЗАДУЖЕНИ
-Први састанак тима:
Тим за
заштиту од
• Подела задужења према плану
насиља
• Упознавање са најновијим протоколом
•

АВГУСТ

Усклађивање плана рада тима са
Развојним планом, плановима Стручних
већа и актива, осталих тимова– динамика,
извршиоци, координација

-Осигуравање да су сви наставници упознати са
протоколом поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање
-Пријем првака

СЕПТЕМБАР

-Упознавање са планом и распоредом
дежурства запослених, и дежурством ученика
-Упознавање ученика и родитеља са
протоколом поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање (и инфо
кутак за родитеље)

психолог
учитељи који
примају први
разред
директор
Тим,
учитељи и
разредне
старешине
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-Састанак са Ученичким парламентом – договор
о заједничким активностима
-План активности и начина рада Вршњачког
тима
-Припреме за „Дечију недељу“ и организацију
спортског дана
-Дечија недеља

Тим,
координатор
УП
вршњачки
тим и
координатор
Учитељи,
наставници,
веће за
физичко
учитељи,
наставници,
ученици

-Састанак тима:
•

ОКТОБАР

Анализа реализаације активности у
септембру и октобру

• Извештај одељењских старешина о
дисциплини ученика, и анализа истог

• Припреме за обележавање Дана толеранције
(16.11.)

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

-Обележавање Међународног дана толеранције,
16.новембар
Планиране активности: ликовни и литерарни
конкурс (Све боје света), радионица на ЧОС-у
Путујемо у земље света
- Организација новогодишњих активности:
•

Квиз знања за ученике млађих и старијих
разреда из области вештина (последњи
радни дан пред НГ и Божић)

•

Продајни сајам ученика осмог разреда

•

Новогодишње активности: кићење јелке у
холу, украшавање учионица и хола,
новогодишњи маскенбал...

Мини-истраживање о начинима реаговања у
потенцијално конфликтним и угрожавајућим
ситуацијама и потреби да се науче
конструктивни начини реаговања
-Обележавање Дана светог Саве и Дана школе
- Лино табла „Шта не волим на друштвеним
мрежама?“

тим

Према
задужењима

ПП служба

према
задужењима
Ученички
парламент
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Састанак тима:
•

Анализа реализаације активности у првом
полугодишту

• Извештај одељењских старешина о
дисциплини ученика, и анализа истог

• Разрада плана активности до краја школске
године

-Обележавање Дана борбе против вршњачког
насиља разноврсним активностима у оквиру
сваког одељења
ФЕБРУАР

МАРТ

-Почетак реализације радионица из програма
„Твоје знање мања све“ (уколико се часови
одељењског старешине буду одржавали уживо у
школи)
-Радионице „Твоје знање мења све“; почетак
рада на пројекту
-Припреме за обележавање Светског дана
књиге „Књиговдан“; централни догађај – 23.04.

АПРИЛ

психолог,
учитељи и
наставници,
ученици
психолог,
наставник
биологије
психолог,
наставник
биологије,
ученици

стручно веће
за разредну
наставу

-Састанак тима:
• Разрада плана активности до краја школске
године Праћење реализације појачаног
васпитног рада са ученицима

• Анализа активности реализованих у
претходном периоду

-Припреме за обележавање Дана словенске
писмености; централни догађај – 24.05.
-Презентација пројекта из програма „Твоје
знање мења све“
МАЈ

ЈУН

-Продајни сајам продуката насталих у оквиру
пројеката и радионица
-Фотографисање за пано по евиденцији о
успесима на такмичењима и наградама на
конкурсима (кад се сликају осмаци); евентуална
допуна у јуну
-Обележавање Дана заштите животне средине –
5.06.

СВ за српски
језик и
књижевност
Тим за
заштиту од
злоупотребе
ПАС

Тим за
заштиту
животне
средине
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-Састанак тима:
• Извештај одељењских старешина о

чланови
тима

дисциплини ученика, и анализа истог
•

Евалуација програма заштите ученика од
насиља и извештај о раду Тима

•

Усвајање плана рада за наредну школску
годину и избор руководиоца Тима

МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - благовремено реаговање у ситуацијама када дође
до насиља у циљу заустављања насиља, обезбеђивања сигурности, смањења
ризика од понављања, ублажавање и отклањање последица насиља
У решавање насилних ситуација укључен је Тим, посебно стручна
служба, одељенске старешине, а све у сарадњи са родитељима и ученицима,
школским полицајцем – УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
По потреби ће се успостављати сарадња са надлежним установама (Дом
здравља, Центар за соц. рад, МУП...) – СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ:1
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
- дежура у холу, на спрату, у дворишту, на испраћају аутобуса у складу са
истакнутим распоредом
- уочава, реагује на насиље и пријављује случај члану Тима или стручној
служби
- обавештава одељенског старешину
- евидентира случај у књигу дежурства (уопштен опис догађаја, детаљнија
документација се чува у стручној служби, поштујући принцип поверљивости
података)
- сарађује са Тимом
ДЕЖУРНИ УЧЕНИК
- дежура у школској згради, у складу са истакнутим распоредом
- уочава, реагује на насиље и пријављује случај дежурним наставницима, члану
Тима или стручној служби
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА
- уочава насиље и реагује одмах
- разговара са учесницима
- информише родитеље
- по потреби, сарађује са Тимом
- прати ефекте предузетих мера
- евидентира случај и води документацију
- сарађује са другим релевантним установама, по потреби
ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ
1

У складу са Приручником за примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља...
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- уочава насиље
- реагује одмах, разговара са учесницима, пружа помоћ и подршку ученицима,
наставницима
- обавештава одељенског старешину
- разговара са родитељима, по потреби
- осмишљава мере заштите у сарадњи са свим заинтересованим странама
(оперативни планови заштите)
- прати ефекте предузетих мера
- сарађује са другим установама, по потреби
- евидентира случај и води документацију
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
- дежура по распореду који добија од секретара школе
- прекида насиље
- уочава и пријављује насиље
УЧЕНИЦИ
- уочавају насиље
- траже помоћ одраслих
- пријављују насиље одељенском старешини или члановима Тима
- учествују у мерама заштите

ИНФОРМИСАЊЕ
у циљу упознавања са законском регулативом, улогама и одговорностима свих
запослених, превентивним активностима и мерама интервенције...
- периодично током школске године на седницама Савета родитеља,
Наставничког већа, Школског одбора, родитељским састанцима
- преко огласне табле, школских (зидних) новина
-састајање Тима једном месечно како би се анализирала учесталост, појавни
облици и последице насилног понашања и пратило стање безбедности у школи

ДОКУМЕНТАЦИЈА
- евиденцију случајева насиља води стручна служба у својим дневницима рада,
а постоји и посебна свеска за евиденцију насилног понашања од стране Тима
- евиденцију случајева насилног понашања на нивоу одељења води одељенски
старешина
-план и реализацију активности појачаног васпитног рада води одељенски
старешина и педагог и психолог
- праћење понашања ученика вршиће се и током посета часовима редовне
наставе, ваннаставним активностима, током одмора...
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КРАТКО УПУТСТВО!!!2
КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
1. откривање, сазнање о насиљу (путем директног обраћања ученика,
индиректни показатељи – учестало појављивање трагова различитих
повреда,
главобоље,
повраћање,
плачљивост,
повученост,
раздражљивост, изненадни школски неуспех, изостанци, избегавање
дружења...)
2. прекидање, заустављање насиља је обавеза свих који имају било какво
сазнање или сумњу да се насиље догађа, обавештавање Тима по
потреби
3. смиривање ситуације, разговор са учесницима и посматрачима уз
укључивање стручне службе или Тима, по потреби.
/сугестије за разговор – стрпљиво и пажљиво саслушајте ученике –
учеснике и посматраче, без суђења сагледајте ситуацију, не
подразумевајте већ питајте, проверите да ли сте тачно разумели шта вам
ученик говори, разговарајте смирено, не обећавајте да ће одмах све бити
у реду, реците шта планирате да учините.../
4. после прекидања насиља и смиривања учесника врше се консултације
унутар установе у циљу процене ризика и израде плана заштите за све
учеснике, заштите од даљег насиља, као и од даљег испољавања
насилног понашања
5. реализација договорених активности и мера заштите
6. праћење ефеката предузетих мера (праћење детета које је трпело
насиље и детета коjе се понашало насилно, реакције посматрача,
функционисање унутрашње и спољашње заштитне мреже)
*** Три нивоа насилних ситуација између ученика (детаљнији описи ситуација
налазе се у Приручнику):
Први ниво решава самостално наставник/одељенски старешина (гурање,
штипање, саплитање, уништавање ствари..., исмејавање, игнорисање,
трачарење..., псовање, добацивање, етикетирање, ласцивни коментари...,
узнемиравање путем тел., смс...). Уколико је учестало испољавање насилног
понашања код истог детета укључити и Тим. Узети у обзир и лични доживљај
детета које трпи насиље и по потреби укључити и Тим.
Други ниво решава наставник/одељенски старешина у сарадњи са Тимом
– унутрашња мрежа заштите (шамарање, гажење, отимање и уништавање
имовине..., уцењивање, манипулисање, претње..., сексуално додиривање,
свлачење..., снимање камером против воље, снимање насилних сцена...).
Трећи ниво решава Тим уз укључивање спољашње мреже заштите (туча,
дављење, проузроковање опекотина..., рекетирање, застрашивање, навођење
на коришћење психоактивних супстанци..., претње, изолација, расизам...,
подвођење, принуда на сексуални чин..., снимање и дисртибуирање насилних и
порнографских сцена...

2

У складу са Приручником за примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља...
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6.5 ПЛАН АКТИВНОСТИ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Стручни тим за инклузивно образовање:
1. Весна Јаковљевић – педагог – руководилац Тима
2. Весна Старчевић – психолог
3. Биљана Стојановић – проф. разредне наставе
4. Данијела Луковић – наставник историје
5. Радулка Бојић, представник Савета родтеља (4-2)
ЦИЉ

Спровођење у
праксу
инклузивног
образовања

ЗАДАЦИ
Избор родитеља
за Савет
Укључивање у
пријекат МП ИОП
Идентификација
деце којима је
потребна
посебна подршка
и формирање
малих тимова у
циљу пружања
посебне подршке

АКТИВНОСТИ
Састанак са родитељима
ученика који раде по иоп-у
Састанак са саветницима
МП; Обука у школи
Учитељи и разредне
старешине предлажу
ученике за
индивидуализацију; ИОП
Стручни тим за сваког
предложеног ученика
процењује потребу за
индивидуализацијом,
ИОП-ом – утврђивање
бројног стања
Стручни тим формира
мале тимове за
индивидуализацију, ИОП

Израда програма
подршке
(ИОП 1, 2, 3)

Едукација у
области ИОП-а

Стручно
усавршавање
запослених

КО?
Педагог,
Тим

КАДА?
Септембар

Тим и
наставници

Септембар

Учитељи,
наставници

Септембар

Тим

Септембар Октобар

Родитељи,
разредне
старешине,
стручна
служба

Октобар

Мали тимови израђују
педагошке профиле и мере
Тим за
индивидуализације,
ИОП
односно индивидуалне
образовне планове
Стручни тим за ИО
одобрава ИОП, па шаље
Тим за ИО
на одобрење Педагошком
кол.
Обука од стране
дефектолога и саветника
МП – Обука наставника и
стручних сарадника у
основним школама з
Тим за ИО
апружање подршке
и
школама у функцији
наставници
развоја квалитета
инклузивног образовања и
унапређивање културе
вредновања

Октобар

У зависности
од израде иоп

септембар
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Процена
реализације
инклузивног
образовања

Периодично
праћење
реализације
ИОП-а

Евалуација
инклузивног
образовања

Евалуација
ИОП – а

Анализа рада
Тима

Писање
извештаја о раду

Периодични састанци
малих тимова у циљу
праћења реализације,
корекције мера
индивидуализације, ИОПа
Процена успешности мера
индивидуализације,
ИОП-а и предлози за даље
активности
- Извештај о раду Тима,
усвајање плана рада за
наредну школску годину и
избор руководиоца Тима
(доставља се школи у
електронској форми)

Тим

Новембар
Јануар
Април
Јун

Тим

Новембар
Јануар
Април
Јун

Руководил
ац

Јун
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6.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Чланови Тима:
- Слободан Добросављевић – наставник разредне наставе руководилац
- Снежана Обрадовић – наставник разредне наставе
- Маријана Маринковић/Маријана Митић Шиник – наставнице биологије
- Нада Старчевић – наставник ликовне културе
- Весна Старчевић – психолог
- Весна Благић, представник Савета родитеља (7-2)
- Представник Ученичког парламента
ШТА?
Формирање тима и
планирање активности

Учествовање у акцији
„Чеп за хендикеп“
Светска акција
„Очистимо свет“
Дечији допринос у
дечијој недељи –
смањење употребе
пластичних кеса
Дан заштите станишта
(6. Октобар)
Сарадња са
организацијом „Одред
извиђача Звездан
Недељковић“
Еко – караван... (модна
ревија)
Уређење школског
дворишта и учионица

КАКО?
Договор о раду, усклађивање
планова еколошке секције,
предмета чувари природе,
биологија, хемија, физика,
географија, свет око нас...
Сакупљање пластичних
затварача

КАД?
Септембар

КО?
Чланови тима,
наставници

Током целе
школске
године
Током целе
школске
године

Ученици,
запослени,
родитељи
Ученици,
запослени,
родитељи

Октобар

ученици, стручна
служба,
наставници,
родитељи

Кроз излете (Арборетум,
Јозића колиба, ...), предавања
и сл.

Током целе
године

Презентација радова од
рециклираних материјала –
еко одећа и накит
Пролећно велико спремање,
садња биљака у школском
дворишту, ...

Децембар

„Одред извиђача
Звездан
Недељковић“,
наставници
биологије и чувара
природе, ученици
Еколошка секција,
ликовна секција

Сакупљање рециклажног
материјала, сортирање
отпада (или бар контејнер за
PVC и лименке)
Позив на акцију преко
разгласа, пар пута недељно
пред велики одмор
подсећање...?

Март

22. април – Дан планете Разговор на часовима
Април
Земље Израда плаката и редовне наставе о климатским

Учитељи, ученици,
наставници,
помоћно особље,
родитељи, локална
заједница
Наставници,
географије,
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паноа са кратким и
ефектним порукама о
томе шта ми можемо да
учинимо да „спасимо
планету“ (смањимо
загађење)
Еколошке новине

Продајна изложба
радова насталих на
еколошкој секцији
24. мај – Европски дан
паркова
Пано „Чувари
представљају“
Реализација пројекта
„Заступајмо природу“

променама и њиховим
узроцима, како се то нас тиче
и шта можемо да учинимо –
формулисање порука. Израда
плаката на часовима ликовног
и ликовној секцији
Прикупљање и израда
чланака о заштити животне
средине на часовима чувара
природе у 4. разреду.
Објављивање „новина“ на
школском паноу 18. 04. и
штампање у неколико
примерака за одељења
млађих разреда
Припрема радова,
организација продајне
изложбе на дан кад су
родитељски састанци
Набавка саднице и садња
дрвета у школском дворишту
Излагање продуката малих
пројеката ученика на
часовима чувара природе у
холу
Обука наставника и ученика;
Реализација активности у
оквиру пројекта

биологије, хемије,
физике, чувара
природе, учитељи,
ликовна секција
Април

Учитељи и ученици

Мај, Јун

Ученици и
родитељи,
координатор С.
Обрадовић
Еколошка секција

24. мај
По плану је то
пред крај
сваког
тромесечја?
Прво
полугодиште
обука;
Реализација
током године

Ученици 5. разреда,
координатор М.
Маринковић
Маријана Митић
Шиник, Група
ученика старијих
разреда

*** Пројекат „Заступајмо природу“ реализују у сарадњи са основни школама са
територије града Београда Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја
и Секретаријат за заштиту животне средине.
Пројекат „Заступајмо природу“ има за циљ подизање свести и знања у област
и екологије и одрживог развоја младих и њихових наставника из основних
школа са територије града Београда, као и њихово обучавање и подстицање на
реализацију кампања јавног заступања општих интереса из области екологије и
заштите животне средине. Реализацијом кампања, осим оснаживања,
остварено је и акционо повезивање школа у области екологије и заштите
животне средине.
Пројектом ће бити постигнути следећи циљеви:
-Оснажити и акционо повезати основне школе
Идентификовати концепт јавног заступања и његову улогу у доприносу
промена јавних политика у области екологије
Упознати и разумети динамику кључних корака кампање јавног заступања
Дефинисати одговорности и задатке за рад на имплементацији знања и
вештина стечених на семинару са циљем израде плана кампање ЈЗ који ће се
дорађивати и финализовати током менторисања и онлајн комуникације
Реализовати школске кампање и укључити што више локалних актера
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Представљени су циљеви и договорена култура рада током онлајн
комуниакције у циљу обуке и договора око наредних корака, а потом је
уследило пригодно, појединачно представљање учесника. Представљање је
ишло у пар корака:
најпре своји именом и школом из које се долази,
потом поруком упућивања личних емоција и виђења значаја природе
планети Земљи
Обука се састоји из следећих елемената:
-Увод у тему и у сврху промишљања о концепту проблема и промене која се
жели пројкетом реализовати;
-одабир оквирне теме и њено формулисање у складу са потребама
дефинисања проблема јавног заступања.
-Представљање теме;
-стратегија формулисања СМАРТ корака и циљева;
- „КАРТЕ МОЋИ“
Током обуке, школски тимови добијају подршку о имплементацији пројектних
активности у сам садржај васпитно-образовног рада који је окосница
делатности школа а тако да сам пројекат могу да подрже и укључе у
надоградњу и усавршавање квалитета пројектне наставе заносване на
исходима и унапређењу компетенција ученика.
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6.7. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови тима :
1. Славица Симић, руководилац ( наставник српског језика)
2. Весна Јаковљевић, члан (педагог)
3. Маријана Маринковић, члан (наставник биологије)
4. Анкица Лончаревић, члан (наставник разредне наставе)
5. Светлана Јовановић, члан (наставник разредне наставе)
6. Јелена Галић, члан (представник Савета родитеља – 2/2)
7. Представник Ученичког парламента
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Акциони план тима за школску 2021/2022.годину:
Р.бр. Циљ
Активност
1.

2.

3.

4.

Договор око
начина
планирања и
реализације
међупредметних
компетенција:
Подстицање
наставника да
креирају и
изводе часове
који развијају
међупредметне
компетенције
укључујући и
предмете
Дигитални свет у
1. и 2. разреду,
Пројектна
настава у 3. и 4.
разреду
Унапређивање
међупредметне
компетенције
Одговоран однос
према здрављу
Унапређивање
међупредметних
компетенција

Начин
реализације

Носиоци
активности

Инструмент
праћења

Динамика

Угледних часова у разредној
настави, Угледних часова у
предметној настави,
Пројектне наставе у
разредној и предметној
настави
Креирање базе припрема за
часове који развијају
међупредметне
компетенције

Састанак Тима

Чланови Тима,
Савет
родитеља,
Ученички
парламент

Записник са
састанка

септембар

Одабир
Чланови тима
најбољих
припрема у
којима су
заступљене
међупредметне
компетенције
које су
наставници
користили у
настави.

Записник са
састанка

септембар
- јун

Обавештавање наставника
Планирање активности и
угледних часова

Реализација
активности и
угледних
часова

Чланови тима

Записник са
састанка

септембар
- јун

Радионице једносменског
рада

Реализација
активности

Чланови Тима,
чланови
радионица

Записник са
састанка,
фотографије на

септембар
- јун
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кроз активности
Једносменског
рада
5.

Промоција
предузетништва

Организовање
предавања,радионице и
продајне изложбе

Предавање за
ученике првог и
петог разреда о
отпаду и
могућностима
остваривања
зараде од
рециклаже.
Укључивање
ученика у
израду радова
за Васкршњу
продајну
изложбу и
Продајни сајам.
Састанак Тима

6.

Анализа
реализације:

7.

Праћење и
вредновање
резултата рада

Угледних часова у разредној
настави, Угледних часова у
предметној настави,
Пројектне наставе у
разредној и предметној
настави. Анализа активности
која подстиче
предузетништво.
Евалуација рада тима
Анализа
спроведених
активности и
учешћа
чланова тима

Чланови Тима,
чланови
Еколошке
радионице,
чланови
Ликовне секције,
чланови
радионица у
оквиру
Једносменског
рада, Ученички
парламент

платформи
МикрософТимс
и страници
школе на ФБ
Записник са
састанка,
фотографије на
платформи
МикрософТимс
и страници
школе на
Фејсбуку

април-мај

Чланови Тима,
Савет
родитеља,
Ученички
парламент

Записник са
састанка

јун

Састанак Тима и
психолог

Записник са
састанка

септембарјунавгуст
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6.8.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе стара се о обезбеђивању и
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати
остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда
постигнућа, развоја компентенција, вреднује резултате рада наставника,
васпитача и стручног сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика и
одраслих.
Чланови тима :
Биљана Обрадовић, директор Установе, руководилац Тима за
пројекте,руководилац Тима за поступање у ванредним, кризним ситуацијама
Раденко Поповић, секретар Установе
Весна Јаковљевић, педагог школе
Весна Старчевић, психолог школе
Снежана Обрадовић, руководилац Стручног већа разредне наставе
Марина Живановић, руководилац Стручног већа за образовну област језик и
књижевност
Јелена Васић, руководилац Стручног већа за образовну
област
математика, техничко и информатичко образовање и природне науке
Неда Несторовић, руководилац Стручног већа за образовну
област
друштвене науке
Драган Живановић, руководилац Стручног већа за образовну
област
физичко васпитање
Нада Старчевић, руководилац Стручног већа за образовну
област
уметност
Весна Павловић руководилац Стручног актива за развој школског програма
Биљана Стојановић, руководилац Стручног актива за развојно планирање
Ивана Коњевић, руководилац Тима за самовредновање рада школе
Биљана Дајић , представник Парламента ученика
Ненад Јаковљевић, представник локалне средине
Слађана Максимовић (1/1) , представник Савета родитеља
Тим ће се састајати редовно према плану и програму активности периодично
(почетак године- класификациони периоди I, II, III, IV), али и ванредно по
потреби у односу на епидемиолошку ситуацију и упутства МПНТР, локалне
самоуправе и Кризног штаба, ради доношења предлога Оперативног плана за
наредни период .
Циљеви тима су:
- Развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета
рада установе
- Коришћење аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе
- Давање стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценце)
- Праћење развоја компентенција наставника, и стручних сарадника у
односу на захтеве квалитетног васпитно-образовног рада , резултате
самовредновања и спољашњег вредновања
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- Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате
- Израда Оперативног плана / модел наставе за дати период
ПРОГРАМ РАДА ТИМА
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ
*Формирање Тима и упознавање чланова Тима са радом
Почетак школске * Израда Плана унапређења квалитета рада школе на
године
основу резултата самовредновања школе
СЕПТЕМБАР
• Анализа,дискусија о праћењу напредовања ученика у

Класификациони
период I
НОВЕМБАР

•

•
•

односу на очекиване резултате и утврђивање мера за
повећање постигнућа
Анализа рада Тимова , Стручних већа и
актива,Педагошког колегијума и њихове међусобне
сарадње
СУ :Анализа угледних часова , презентација
Анализа праћења рада приправника и сарадња са
ментором

• Анализа,дискусија о праћењу напредовања ученика у

Класификациони
период II
ФЕБРУАР

•
•

•
•

односу на очекиване резултате и утврђивање мера за
повећање постигнућа
Анализа вођења педагошке документације
Анализа развоја компетенција наставника и стручних
сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитнообразовног рада, резултате самовредновања и
спољашњег вредновања, на основу личних планова и
извештаја стручног усавршавања
СУ :Анализа угледних часова , презентација
Анализа праћења рада приправника и сарадња са
ментором

• Анализа,дискусија о праћењу напредовања ученика у
Класификациони
период III
МАЈ

•

•
•

ЗАДУЖЕНИ

чланови
тима
чланови
тима

чланови
тима

чланови тима

односу на очекиване резултате и утврђивање мера за
повећање постигнућа
Анализа рада Тимова , Стручних већа и
актива,Педагошког колегијума и њихове међусобне
сарадње
СУ :Анализа угледних часова , презентација
Анализа праћења рада приправника и сарадња са
ментором
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• Анализа,дискусија о праћењу напредовања ученика у

Класификациони
период IV
ЈУН

•
•

•
•

Крај године
АВГУСТ

чланови тима

односу на очекиване резултате и утврђивање мера за
повећање постигнућа
Анализа вођења педагошке документације
Анализа развоја компетенција наставника и стручних
сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитнообразовног рада, резултате самовредновања и
спољашњег вредновања, на основу личних планова и
извештаја стручног усавршавања
СУ :Анализа угледних часова , презентација
Анализа праћења рада приправника и сарадња са
ментором

*Извештај о раду Тима
*Анализа рада и предлог новог за следећу годину

чланови тима
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6.9.ТИМ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПИСМЕНОСТ
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПИСМЕНОСТ
Чланови тима:
Гордана Поповић - наставник разредне наставе
Весна Јаковљевић - педагог
Милош Пупавац – наставник руског језика, руководилац Тима
Дарко Јовановић – наставник разредне наставе
Анкица Лончаревић- наставник разредне наставе
Ивана Хркаловић – представник родитеља (4-3)
ШТА?
Формирање тима и
планирање
активности
Отварање пројекта

Развијање пројекта

Затварање пројекта

КАКО?
Договор о раду, Подела
задужења и темпа
реализације активности
које спроводе млађи и
старији разреди
Уводне активности у
оквиру пројекта Мали
предузетник (описане
су у наставку)
Реализација
активности у оквиру
пројекта Мали
предузетник (описане
су у наставку)
Организовање сајма
(млађи разреди), јавна
презентација радова
старијих разреда
Презентација са
фотографијама
направљеним у току
рада на пројекту

КАДА?
Септембар Октобар

КО?
Чланови тима,
наставници

Током првог
полугодишта

Чланови тима,
наставници
ученици

Крајем првог
полугодишта и
почетком другог
полугодишта

Чланови тима,
Наставници
Ученици
Локална заједница

Април - мај

Чланови тима,
наставници
Родитељи,
ученици,
представници
локалне заједнице
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План Пројекта
Тема пројекта

“Мали предузетник”

Област

Примања

Време реализације

Према оперативном плану учитеља

Наставни предмети са којима је тема
повезана

Математика, Ликовна култура, Српски језик, Свет око
нас/Природа и друштво

Циљ пројекта

Оспособљавање ученика за узгајање и неговање
зачинског биља, као и да промивише и прода своје
производе на тржишту.

Исходи пројекта

Ученик ће бити у стању да:
- разликује природу од производа људског рада на
примерима из непосредног окружења;
- идентификује биљке из непосредног окружења на
основу њиховог спољашњег изгледа;
- уочава разноврсност биљака на основу спољашњег
изгледа;
- се понаша тако да не угрожава биљке у непосредном
окружењу;
- одабере и припреми земљиште за садњу семена;
- сади и негује биљке током њиховог развијања;
- обради зрелу биљку и припреми је за даљу употребу;
- пакује, промовише и продаје своје производе;
- разуме начин организовања сопственог посла.

Исходи наставних предмета

Математика: - разликује новчане апоене у динарима и
упореди њихову вредност;
Ликовна култура: - направи и ослика амбалажу за свој
производ;
Српски језик: - осмисли и запише слоган за амбалажу
у којој ће паковати поизводе;
- презентује свој производ
Свет око нас/Природа и друштво: - брине се о
биљкама
Ученици , родитељи, учитељ, баке или деке

Носиоци активности
Методе рада
Материјално – техничка основа
Начин праћења и евалуације

Метода практичних радова, демонстративна и
илустративна метода, метода писаних радова,вербалне
методе, игровне активности.
Опрема за сађење биљака (посуде, земља,семе,вода,
најлон, рукавице...), ученички радови, ПП презентација.
Посматрање , бележење, дискусија, анкетирање

170

1. Планиране активности у оквиру Отварања Пројекта:
• На самом почетку пројекта ученике извести на час у придоди, односно
шетња до ливаде, где ће ученици заједно са учитељима да беру разне врсте
биљака.
• Након завршене шетње, свако од ученика има свој букет са биљкама које је
нашао на ливади. Учитељ поставља питање Да ли препознајете неку од
биљака које сте убрали?, ученицима који су се јавили поставља питање Која
је то биљка коју сте препознали,како се она зове, опишите је и чему служи?,
након дискусије ученици се враћају у учионицу и учитељ им на ПП
презентацији приказује разне врсте биљака,а посебну пажњу посвећује
лековитом и зачинском биљу( босиљак, рузмарин, мента, мајчина душица,
оригано, лаванда, першун, камилица, мирођија).
• Учитељ се договара са ученицима и родитељима да свако донесе по једну
саксију са земљом и кесицу семена лековитог или зачинског биља.
• Родитељи ,ученици и учитељ прикупљају материјал за прављење амбалаже
за њихове производе.
2. Планиране активности у оквиру Развијања Пројекта:
• Учитељ као ментор надгледа и даје инструкције, а ученицима којима треба
помоћ помаже приликом обраде, односно припреме земљишта у саксији за
садњу семена. Све време док саде учитељ објашњава читав поступак и
дискутује са ученицима.
• Након завршеног сађења семена, саксије се пакују и одлажу на предвиђено
место за то, где ће се чекати да семе клија и никне нова биљка.
• Ученици заливају задађено семе и прате клијање и раст биљака.
• Уз надзор и инструкције учитеља, ученици из саксија у којима су засадили
семе, односно у којој су густо ниле биљке пресађују биљку по биљку у мању
сакцију како би се омогућио правилан и нормалан раст и развој биљке.
• Од пресађивања биљака у појединачне саксије па све до њиховог коначног
развијања, односно спремности за даљу обраду, ученици се брину о биљкама
и гаје их тако што их заливају,негују и штите од инсеката и других
неприлика.
• Када је биљка достигла фазу да се даље обради, ученици их ваде из саксија,
код биљака код којих се користи и корен, ученици га перу и припремају за
сушење. Остале биљке разврставају према начину употребе њихових делова,
сецкају и припремају за сушење ( корен, станло,лист, цвет и прод).
• Док се биљке суше и припремају за паковање, ученици уз помоћ учитеља
праве амбалаже за своје производе, односно лековито и зачинско биље.
• На свакој амбалажи је написан назив производа, чему служи, колико садржи
грама и рок употребе, као и лого који ће ученици направити као симбол свог
одељењског рада.
3. Планиране активности у оквиру Затварања Пројекта:
• Током сушења одређених делова биљака, уеници и учитељ прате поступак и
размењују искуства и мишљења.
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•
•
•
•
•

Проверава се да ли има довољно амбалаже за паковање производа, да ли је
она исправна и адекватна за тржиште.
Ученици који су реторички обдарени врше промоцију направљених
производа, као и амбалаже.
Излажу своје производе на школско продајном сају и са потенцијалним
купцима разговарају о својим производима и начину производње.
Новац који су ученици зарадили током продајног сајма уложиће се у даљу
производњу истих биљака.
Сва дешавања у оквиру пројекта биће забележена фотографисањем.
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6.10. ТИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ВАНРЕДНИМ KРИЗНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Тим за поступање у ванредним кризним ситуацијaма , стара се о праћењу
упутстава надглежног Министарства просвете, науке и технологије , Школске
управе Београд, локалне самоуправе, Кризног штаба , следи упутства и стара
се о обезбеђивању реализовања наставе уз бригу о спровођењу и поштовању
мера спречавања ширења пандемије изазване вирусом Ковид 19.
Чланови тима :
Биљана Обрадовић, директор Установе, руководилац
Раденко Поповић, секретар Установе, заменик
Весна Јаковљевић, педагог школе
Весна Старчевић, психолог школе
Горан Блажевић, лице одговорно за праћење поштовања прописаних мера за
спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19
Ана Бујић, заменик лица одговорног за праћење поштовања прописаних
мера за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19
Тим ће се састајати ванредно по потреби у односу на епидемиолошку
ситуацију и упутства МПНТР, локалне самоуправе и Кризног штаба, ради
доношења предлога Оперативног плана за наредни период .
Циљеви тима су:
-

Координирање са епидемиолозима, Градским заводом за јавно здравље
Праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне
болести Covid-19
Редовно извештавање одређеном епидемиологу , на дневном нивоу по
сазнању о оболелом запосленом или ученику
Извштавање на недељном нивоу надлежној Школској управи о сазнањима
Covid-19 и спровођењу мера у спречавању ширења пандемије
Учествовање у изради Оперативног плана – одређивања модела наставе за
дати период у односу на потребе, услове, стање у ОШ“Живојин Перић“ ,
матичној установи у Стублинама и издвојеним одељењима у Великом Пољу,
Пироману и Трстеници.
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VII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Под сталним стручним усавршавањем подразумева се праћење, усвајање
и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева,
задатака и стандарда образовања и васпитања.
Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника усмерено
је на:
- оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу
образовно-васпитног рада
- стицање и иновирање знања које је у функцији сталног професионалног
развоја
- развијање и усавршавање у областима: организације и извођења
образовно-васпитног рада; праћење развоја и постигнућа ученика, сарадње у
педагошкој комуникацији;
- уважавање личних својстава и потреба ученика у зависности од узраста
- развијaње способности и вештина за учешће у тимском раду и за
успешну комуникацију
- развијање спремности и оспособљености за стални процес
самовредновања
- оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија
- оспособљавање за прихватање родитеља као партнера у процесу
остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање заједничке
сарадње
- остваривање сарадње са друштвеном заједницом
- размену искустава и напредовање
Професионални развој наставника и стручних сарадника остварује се по
програмима стручног усавршавања које доноси:
1. Завод за унапређивање образовања и васпитања
2. Школа у оквиру ГПРШ
Облици стручног усавршавања, приоритетне области, програми и начин
организовања сталног стручног усавршавања утврђени су Правилником о
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника.

ПРИПРЕМАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД
Припремање приправника вршиће се кроз рад одељенских већа, стручних
већа и актива, наставничког већа у складу са Правилником о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника, донетог од стране Министарства
просвете.
Пружање стручне помоћи у циљу успешног остваривања приправничког
стажа и припреме за полагање стручног испита врше ментори, стручни
сарадници и Наставничко веће. Они истовремено прате и оцењују рад
приправника.
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У оквиру пружања помоћи неопходно је оспособити приправника да
овлада облицима и методама рада у области своје струке, да упозна
организацију рада школе, потребу остваривања васпитне функције, упозна рад
ученичких организација и друге области битне за живот и рад школе.

План стручног усавршавања у оквиру установе
УСАВРШАВАЊЕ ЗА ПЕДАГОШКИ РАД
васпитнообразовни
рад
в.о.р.
в.о.р.

САДРЖАЈИ

Предавање: Улога
наставника у развијању
потенцијала даровитости
код ученика
Предавање: Невербална
комуникација у учионици
Предавање: Могућности
развијања мотивације за
учење

ОБЛАСТ

ОБЛИК

в.о.р.

предавање

в.о.р.

предавање

в.о.р.

предавање

васпитнообразовни
рад

Предавање: Превенција
лошег држања

в.о.р.

предавање

в.о.р.

Самовредновање рада
школе

Самовредно
вање

извештај

НИВО

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОР

Нов.

Невена Вујић

Дец.

Дуња Јовић

Фебр.

Дарко
Јовановић

Април

Драган
Живановић

Јун

Тим за
самовредн.

УСАВРШАВАЊЕ У УЖОЈ НАСТАВНОЈ СТРУЦИ
по избору
учитеља

Угледни часови и
предавања учитеља
према личним плановима
професионланог развоја

разредна
настава

угледни
час

Септ.
СТРУЧНО
ВЕЋЕ ЗА

РАЗРЕДНУ

подршка
ученицима

предавање НАСТАВУ

Јун

Учитељи
I - IV
разреда
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Српски
језик,
руски
језик,
енглески ј.

Угледни часови и
предавања наставника
према личним плановима
професионланог развоја

Настава
српског,
руског и
енглеског
језика

В. - о. рад

СТРУЧНО
ВЕЋЕ ЗА
ОБРАЗО
предавање ВНУ
ОБЛАСТ
ЈЕЗИК И
КЊИЖЕ
ВНОСТ

Септ.

Угледни час

Септ.

угледни
час

Јун

Наставници
српског,
руског и
енглеског
језика

Математика
ТИО
Географија
Биологија

Угледни часови и
предавања наставника
према личним плановима
професионланог развоја

Физика
Хемија

Настава
Тио
Географије
Информатике
Биологије
Хемије
Математике
Физике

Предавање

Информ.

СТРУЧНО
ВЕЋЕ
ЗА
О.О.
МАТЕМАТИ
КА, ТИО И
ПРИРОДНЕ
НАУКЕ

Јун

Наставници
математике
географије,
биологије,
хемије,
физике,

информатике

тио

В.о.р.

Музичка
култура
Ликовна
култура
Физичко
васпитање

Угледни часови и
предавања наставника
према личним плановима
професионланог развоја

Угледни часови и
предавања наставника
према личним плановима
професионланог развоја

Историја
Верска
настава
Грађанско
васпитање

Настава
музичке и
ликовне
културе

Настава
физичког
васпитања

Угледни
час
Предавање

Угледни
час

Историје
Верске
наставе
Грађанског

СТРУЧНО
ВЕЋЕ
ЗА О. О.
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

Предавање

Настава
Угледни часови и
предавања наставника
према личним плановима
професионланог развоја

СТРУЧНО
ВЕЋЕ
ЗА О.О.
УМЕТНОСТ

Угледни
час
Предавање

СТРУЧНО
ВЕЋЕ ЗА
О.О.
ДРУШТВ.
НАУКЕ

Септ.
-

Наставници
музичке и
ликовне
културе

Јун

Септ.
Јун

Наставници
физичког
васпитања

Септ.
Јун

Наставници
историје,
веронауке,
грађанског
васпитања
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.
ПРЕМА ЛИЧНИМ ПЛАНОВИМА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
НАСТАВНИКА
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању
звања наставника, васпитача и стручних сарадника стручно усавршавање за
школску 2021/2022. годину оствариваће се у установи и ван установе
похађањем програма обуке из одговарајућих предмета и области ради
развијања:
компетенција за уже стручну област (К1): српски језик, библиотекарство,
математика, информатика, друштвене науке, природне науке, средње стручно
образовање, страни језик, уметност, физичко васпитање, здравствено
васпитање, предшколско васпитање и образовање, управљање, руковођење и
норматива;
компетенција за подучавање и учење (К2), подршку развоју личности
детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4) из области: васпитни
рад, општа питања наставе, образовање деце и ученика са посебним
потребама, образовање и васпитање на језицима националних мањина.
За почетак школске 2021-2022. годину планирана је реализација
семинара „Обука наставника и стручних сарадника у основним школама за
пружање подршке школама у функцији развоја квалитета инклузивног
образовања и унапређивања културе вредновања“, као и онлајн семинар
Формативно оцењивање.
Током школске године планирана је и реализација семинара у школи за
30 запослених, К2 компетенција и П2 приоритетна област „Тешкоће у учењу и
понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце“.
Током школске године, наставници ће похађати доступне обуке са
Националне платформе „Чувам те“ и користити материјале са платформе у
свом раду а у области превенције насиља.
Ред.
број

1.

2.

Име и
презиме

Бонка
Вукосављевић

Весна Павловић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе)
- Присуство предавањима на већима и
угледним часовима
- 1 Угледни час
- Припреме за такмичење
- 1 Предавање
- Републички зимски семинар
Угледни час - слушалац
Угледни час – извођач
Присуствовање стручним састанцима
Организатор и прегледач на школском и
општинском такмичењу
Припреме за такмичења
Предавање на активима и већима
Школске представе
Републички зимски семинар
Интернет технологије у служби наставе

Комп.

Планирано
време

Број
сати/бод
ова

К1- К4

Цела година,
друго пол.

20+8+3+
10

К1

Зимски
распуст

24

К1- К4

прво полуг.,
друго полуг.

8+8+6+6+
10+20

К1
К2

Зимски
распуст

24+20
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3.

4.

5.

6.

Славица Симић

Маја Вујковић

Бранислава
Дилберовић

Марина
Живановић

Угледни час - слушалац
Угледни час – извођач
Присуствовање стручним састанцима
Организатор и прегледач на школском и
општинском такмичењу
Припреме за такмичења
Школске представе
Радионице Читалачки клуб
Републички зимски семинар
Интернет технологије у служби наставе
- Угледни час (извођач)
- Присуство предавањима и предавање у
оквиру већа
- Посета угледним часовима
-Стручни семинари -област: страни језик
- Онлајн обуке
- Угледни час – извођач
- Угледни час – слушалац
- Ученичке приредбе (2 x)
- Предавање
-Стручни семинари -област: васпитни
рад и општа питања наставе
-Стручни семинари за наставну област
- Угледни час – извођач
- Угледни час – слушалац
- Такмичење
- Излагања са стручних усавршавања
-Стручни семинари -област: васпитни
рад и општа питања наставе, вебинари

7.

8.

9.

Марина
Катић

Радмила
Поломац Прелић

Милош Пупавац

-угледни час - слушалац
-присуствовање стручним састанцима
-излагањa са стручних усавршавања
-излагањa са стручних усавршавања слушалац
-такмичења (ОШ „Живојин Перић")
Стручни семинари, област: страни језик
Стручни семинари, област: васпитни рад
Стручни семинари, област: општа
питања наставе
Вебинари
Тимски час
Угледни час
Присуствовање предавањима
Годишњи семинар за наставнике руског
језика
Методички семинар за наставнике
руског језика/к.бр.749
угледни час - слушалац
угледни час – извођач
присуствовање стручним састанцима
излагањa са стручних усавршавања
излагањa са стручних усавршавања –
слушалац
такмичења
Зимска школа за наставнике руског
језика
Стручни семинари, област: васпитни рад
Стручни семинари, област: општа
питања наставе

Цела година

8+8+6+3+
10+20

Зимски
распуст

24+20

прво и друго
пол.

8+3+3+

Током
шк.год.

8+16

К1–К4

прво и друго
пол.

8+2+8+8+
5

К1
- К4

Током
шк.год.

8+8

К1–К4

Цела година

8+6+8+4

К1
- К4

Током
шк.год.

8+8

Током целе
шк.год.

20

Током
шк.год.

24

Цела година,
Зимски
распуст

8+8+6+

К1 -К4

Цела година,
друго пол.

8+16+6+5
+6

К1

Зимски
распуст

16+8+8

К1- К4

К1

К1–К4
К1

К1К4

К1
- К4

К1-К4
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Ред.
број

10.

11.

Име и
презиме

Марко
Алексов

Данијела
Луковић

12.

Стефан
Марковић

13.

Снежана
Станишић

14.

Маријана
Митић
Шиник

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
- Угледни час (извођач)
- Присуство угледним часовима
- Присуство предавањима
- Такмичења
- Семинари Архимедеса
- Републички семинар
- Угледни час (извођач)
- Такмичења
- Учешће у раду већа
- Председник општинског актива
-Учесник у активностима градског
актива
- Семинари
Извођење угледних часова
Присуство на угледним часовима
Приказ књиге, чланка..., истраживања,
резултати праћења развоја ученика
Програми сталног стручног
усавршавања (обуке)
Припрема и учешће на такмичењима
- 1 Угледни час
-Присуствовање угледном часу
-Припреме за такмичења
- Семинар који ће се организовати у
школи
Организација такмичења
Угледни час
Општински актив
Слушалац на стручним састанцима
Присуство угледним часовима
-Семинари у организацији Министарства

16.

Ред.
број

17.

18.

Јелена
Васић

Име
и
през
име

15.

Маријана
Маринковић

Невена
Вујић

Горан
Блажевић

Такмичења из биологије (школско,
општинско...)
Угледни час
Слушалац на стручним састанцима
Општински актив
Присуство угледним часовима
- Семинари у организацији
Министарства
ШКОЛСКО,ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Присуство угледном часу
Угледни час

- Семинари у организацији
Министарства
Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
- Угледни час (извођач)
- Припрема ученика за такмичења
- Присуство на предавањима
- Присуство на угледним час.
- Излагање са семинара
- Семинари у организацији
Министарства (планирано 6 семинара)
- Угледни час (извођач)
- Припрема ученика за такмичења
- Присуство на угледним часовима и
стручним већима
- Учесник општинског и градског актива
- Председник општинског актива

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

К1

Током
шк.
године

8+8+6+3+
10

К4
К1-К4

Током
шк.
године
Прво и
друго
пол.,

20+24
8+10+2+1
...

К3,4

Током
шк.год.

8+5+...

К1-К4

Током
шк.год.

16+4++5+
24+15

К1-К4

Током
шк.год.

8+4+10

К1-К4

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

К3
К2

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

16+8+2+5
+2

К3
К2

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

10+16+2+
8+

К1
К4

Током
шк.год.

24

Комп.

Планира
но време

Број
сати/бодо
ва

К1-К4

Током
шк.год.

К3
К2

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

16+8+
2+5+2

8+5+5+5+
5+12+5

16+8+...

10+10+5
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ивана
Коњевић

Сања
Зелић

Љубица
Милутиновић

Биљана
Павловић

Ненад
Симоновић

Драган
Живановић

- Семинари у организацији
Министарства
Организација и учешће на такмичењима
Угледни час
Фестивал Науке
Слушалац на стручним састанцима
Присуство угледним часовима
Тимски час
Стручни семинари
- Угледни час (извођач)
- Присуство на угледним часовима и
стручним састанцима са предавањем
-Такмичење
-Учесник у раду општинског актива
- Тимски час
- Семинари у организацији МП
(планирано 4 ИКТ семинара)
- Угледни час (извођач)
- Такмичења, организација и припрема
ученика
- Присуство угледним часовима
-Стручни актив-општински-руковођ.
- Учешће у раду Градског актива
-Семинари у организацији МП
(планирано 4 ИКТ семинара)
Учешће у организацији кроса „РТС“
Припрема и учешће са ученицима на
школским, општинским и градским
такмичењима или смотрама
Учесник у организацији спортске
манифестације (спортски дан-дечија
недеља-окт, спортска недеља-мај)
Присуства предавања на стручним и
наставничким већима
-Моторичко учење и развој деце (1011)
-Примена иновативних метода у раду са
децом укљученом у инклузивно
образовање
-Оријентиринг у оквиру обавезних
физичких активности предмета физичко
и здравствено васпитање
Учешће у организацији кроса „РТС“
Припрема и учешће са ученицима на
школским, општинским и градским
такмичењима или смотрама
Учесник у организацији спортске
манифестације (спортски дан-дечија
недеља-окт, спортска недеља-мај)
Присуства предавања на стручним и
наставничким већима
-Моторичко учење и развој деце (1011)
-Примена иновативних метода у раду са
децом укљученом у инклузивно
образовање
-Оријентиринг у оквиру обавезних
физичких активности предмета физичко
и здравствено васпитање
Учешће у организацији кроса „РТС“
Припрема и учешће са ученицима на
школским, општинским и градским
такмичењима или смотрама
Учесник у организацији спортске
манифестације (школско такмичење)
Реализација угледног часа
Присуства предавања на стручним и
наставничким већима

К3

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

К1

Током
шк.год.

24+...

К1-К4

Током
шк.год.

8+16+4+4
+20+...

К1-К4

Током
шк.год.

2+
40+
3+3(6)+
3*2(6)

К1, 2

Током
шк.год.

8+8+8

К1-К4

Током
шк.год.

2+
40+
3+3(6)+
3*2(6)

Током
шк.год.

8+8+8

16

13+8+3+8
+4+8+24

8+2+5+
16+2+8

К1
К2

К1-К4

Током
шк.год.

2
4*5(20)
3
8
3*2(6)
3*2(6)
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Ред.
број

25.

Име
и
през
име

Присуство угледним часовима
-Физичко васпитање у функцији
достизања образовних стандарда осталих
наставних предмета у првом циклусу
основног образовања
-Примена иновативних метода у раду са
децом укљученом у инклузивно
образовање

Нада
Старчевић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
- Угледни час (извођач)
- Ликовни конкурси
- Организација изложби
- Присуство на угледним часовима
- Слушалац на стручним састанцима
- Учесник у организовању приредби
- Стручни семинари

26.

27.

28.

Борислав
Васиљевић

Биљана
Стојановић

Виолета
Мијаиловић

Аутор-извођач угледног часа
Присуство угледном часу
Присуство на предавањима
Организација и реализација приредбе
Прослава Светог Саве и Дана школе
- Стручни семинар
- Семинар из области образовања и
васпитања
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

К1, К2

Током
шк.год.

8+8

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

током
шк.год.

8+2+10+
16+10+5

К1-К4

Током
шк.год.

24

К1 –К4

Прво и
друго
полугоди
ште

16+8+
10+8

К1-4

током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

8+8+8+
5+5

Током
шк.год.

8+8+

Током
шк.год.

8+8+8+5

Током
шк.год.

8+8+

Комп.
К1-К4

К1
К2

К1-К4

К1
К2
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29.

30.

Весна
Малиновић

Неда
Несторовић

Предавање
Ученичка приредба
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Извођење угледног часа
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
- Присуство угледним часовима
- Присуство предавањима на стручним
већима
- Угледни час – извођач
- Пројекти образовно васпитног
карактера

К1-К4

К1
К2

К1-К4
К2

Током
шк.год.

5+8+5+8

Током
шк.год.

8+8+

Током
шк.год.

20+
...

24

Ред.
број

31.

32.

33.

Име
и
през
име

- Семинари за вероучитеље
- Семинари за општа питања наставе

Светлана
Јовановић

Биљана
Обрадовић

Анкица
Лончаревић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Предавање
Школске приредбе
Присуство угледним часовима
Акредитовани семинари
Промоције уџбеника
Стручна предавања, трибине
-Руковођење в.о. процесом у школи и
учесник на нивоу општине
-Организовање и праћење в.о.активности
школе
-Присуство и праћење наставних и
слободних активности у школи
-Организовање школских предметних
такмичења и општинског такмичења из
ТИО
-Излагање садржаја са стручних скупова,
трибина и обука
-Прикази књига, приручника, семинара...
- Стручни семинари за области:
Поучавање и учење, Руковођење,
Планирање, организовање и контрола
рада установе, Сарадња са
родитељима..., Финасијско и
административно управљање
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

К1-К4

Прво и
друго
полуг.

5+5+8+8

Током
шк.год.

8+2+1+

Друго
пол., прво
пол.,

5+2+20+2
+5+5+5+

Током
шк.год.

16+

прво пол.
друго пол

8+8+8+5

К1-К4

К1-К4

К1-К4

К1-К4
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34.

Слободан
Добросављевић

материјала
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
- Угледни час (извођач)
- Приредбе (светосавска, НГ)
- Присуство на угледним часовима,
предавањима

Ред.
број

35.

36.

37.

38.

39.

Име
и
през
име

- Семинари ДУБ-а

Милена
Танасић

Снежана
Обрадовић

Гордана
Поповић

Љиљана
Младеновић

Биљана
Дајић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
- Угледни час (извођач)
- Присуство на угледним часовима,
предавањима
- Приредбе (новогодишња и завршна)
- Семинари ДУБ-а
- Стручни скупови
- Промоција уџбеника
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Предавање
Школске приредбе
Извођење угледног часа
Акредитовани семинари
Промоције уџбеника
Вебинари - промоција уџбеника
Стручна предавања, трибине
- Угледни час (извођач)
- Присуствовање угледним часовима
- Присуствовање већима (дискусија о
часовима и предавању)
- Приредбе
- Спортска олимпијада
- Семинари ДУБ-а
- Стручни скупови
- Промоција уџбеника
- Угледни час (извођач)
- Предавање
- Присуство на угледним часовима,
предавањима
- Приредбе – новогодишња, светосавска
- Семинари ДУБ-а
- Стручни скупови
- Промоција уџбеника
- Угледни час - извођач
- Присуство на угледним часовима,
предавањима

Ред.
број
40.

Име
и
през
име

-Стручни семинар

Весна
Јаковљевић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
-Присуство и дискусија на угледним
часовима

К1-К2

Током
шк.год.

8+8

К1-К4

Током
шк.год.

8+16+10

К1-К4

Током
шк.год.

16

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

К1-К4

Током
шк.год.

5+8+2+10

К2

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

5+5+8+8

К1-К4

Током
шк.год.

8+2+1

К1-К4

Током
шк.год.

8+2+2+5+
10

К4
К3

Током
шк.год.

3+8+8

К1,2,3

Прво
пол.,
друго
пол.,

5+8+2+10

К1-4

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

8+10+

К1
К2

Током
шк.год.

8

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

Током
шк.год.

10+20+6+
4+4+4+4+

К1-К4
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41.

42.

43.

Виолета
Мијатовић

Весна
Старчевић

Ана Бујић

- Истраживање о. в. праксе
- Излагање са стручног усавршавања ван
установе
- Присуство и дискусија на излагању са
стручног усавршавања
- Присуствовање стручним већима са
анализом и дискусијом о предавању
- Приказ књиге, приручника, стручног
чланка
- Учешће у реализацији пројеката о.в.
карактера
- Учешће у раду стручног актива на
нивоу града и општине
- Васпитни проблеми ученика и како их
решити (14)
- Алтернатива насиљу (95)
- Концентрацијом и мотивацијом до
изузетности (614)
- Семинар у школи
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Учесник у раду Друштва учитеља
Београда – члан Надзорног одбора
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитовани семинари који
унапређују компетенције за наставну
област и методику наставе – област
уметност
- Акредитовани семинари који
унапређују компетенције за поучавање и
учење – област општа питања наставе
Угледни часови – присуство и анализа
Истраживања в.о. праксе и приказ
резултата на већима:
Вршњачки сукоби
Присуство стручним већима са
предавањима и приказима с.у. ван
установе – анализа и дискусија
Приказ с.у. ван установе или
књиге/чланка
Учешће у организацији догађаја и
приредби (квиз, продајни сајмови,
презентације пројеката)
Трибине, семинари, скупови у
организацији ДУБ-а
Акредитовани семинари који унапређују
компетенције за наставу и учење са
нагласком на оцењивање
Акредитовани семинари који унапређују
компетенције за подршку личности
детета и ученика са нагласком на
превенцији вршњачког насиља
Уско стручни семинар за психологе
Библиотека – место читања, учења,
истраживања

К3, К4

К1К4

К1-К4

К1
К2

6

Током
шк.год.

16+16...

Током
шк.год.

8+8+8+5+
2+5

Током
шк.год.

8+8+

К1-К4

Током
шк.год.

К1К4

Током
шк.год.

16+

К1

Током
шк.год.

16

20+5+10+
3+6
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44.

45.

46.

47.

48.

Биљана
Иванковић

Наташа
Томић

Јелена
Тошић

Дубравка
Давидовић

Дарко
Јовановић

Организација и учешће на такмичењима
Угледни час
Фестивал Науке
Слушалац на стручним састанцима
Присуство угледним часовима
Аутор – извођач интерног семинара
Стручни семинари
Предавања
Школске приредбе (припрема,
организација, реализација)
Угледни час
Излагање на састанцима стручних
органа које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Семинари
Стручни скупови
Промоције уџбеника
Конференције
Вебинари
Излагање о савладаном програму или
другом облику стручног усавршавања
ван установе
Угледни, огледни часови - реализација и
присуство
Облик стручног усавршавања који је
припремљен и остварен у установи у
складу са потребама запослених
Слободна зона у основним и средњим
школама – филм као помоћно средство у
настави / Веб алати / Осавремењавање
знања о геодиверзитету кроз наставу
географије
Угледни час
Приказ стручног чланка
Приредбе
Присуство предавањима и угледним
часовима
Зимски сусрети учитеља
Други семинари и обуке
Извођење угледног часа
Асистент на угледном часу
Присуствовање угледном часу
Приредбе
Праћење излагање на састанцима
стручних органа, Наставничком већу
Такмичења
Дежурство на завршном
Семинари ЗУОВ-а
Конференције, трибине, стручни
скупови,
Вебинари,
Презентације уџбеника,
Студијска путовања
Онлајн обуке

К1-К4

Током
шк.год.

13+8+3+8
+4+10

24

К1-К4

Током
шк.год.

5+8+8+5

К1К4

Током
шк.год.

8+8+8

10+

К1-К4

Током
шк.год.

8+36+8

К1-К4

Током
шк.год.

8+5+24+
10
8+16

40+
К1-К4

Током
шк.год.

20+

*** Детаљни планови професионалног развоја запослених су дати као посебан документ План Стручног
усавршавања запослених у ОШ „Живојин Перић“ за школску 2021/2022. годину. Овај документ је
саставни је део Годишњег плана рада школе.
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На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012) Наставничко
веће, на предлог Стручних већа, доноси:
ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 20 сати право на
плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а
44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у
оквиру својих развојних активности, и то:

1. УГЛЕДНИ ЧАС
Врсте
ангажмана

Број
сати

Аутор – извођач
угледног часа
Асистент –
извођач
Посматрач учесник

Опис активности

8

Припрема часа и
наставних средстава.
Реализација часa.
Анализа и дискусија

3

Помоћ око припреме и
реализације часа

2

Присуство, учешће на
угледним часовима

Докази:
Припрема за час, радови ученика,
фотографије

Припрема за час, радови ученика,
фотографије
Евиденција присутних наставника и
стручних сарадника

2. ОБУКА НАСТАВНИКА У ШКОЛИ
Врсте
ангажмана

Број
сати

Аутор извођач
интерног
семинара

10
по
семи
нару

Полазник
семинара

6

Опис активности
Нпр. - Обуке страних
језика, обука рада на
рачунару (основе
рада на рачунару),
обука за друге
информатичке алате,
обука за рад на
Moodle платформи у
оквиру школ. сајта...
Присуство, учешће

Докази:
Припреме у писаној или електронској верзији
Евиденција присутних наставника и
стручних сарадника

Евиденција присутних наставника и
стручних сарадника –даје носилац активности
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3. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОСЕЋЕНОГ СЕМИНАРА
Врсте
ангажмана
Излагач –
презентер
посећеног
семинара
Слушалац учесник

Број
сати

Опис активности

5

Припрема за
излагање;
Реализација са
анализом и
дискусијом

2

Присуство, учешће,
дискусија, анализа

Докази:
Записник са седнице Стручног већа и/или
Наставничког већа,
ПП презентација, припремљени материјал
Записник са Већа,
евиденција присутних наставника и
стручних сарадника

4. ПРИКАЗИ КЊИГА, ЧЛАНАКА...
Врсте
ангажмана
Излагач –
презентер
туђе књиге,
чланка,
приручника,
часописа,
дидактичког
материјала

Број
сати

Слушалац учесник

Опис активности

5

Припрема и презентовање
приказа, који се односе на
послове наставника,
стручног сарадника,
васпитно-образовни рад...

2

Присуство, учешће,
дискусија, анализа

Докази:
ПП презентација,
припремљени материјал
База примера добре праксе, школска и
ван школе (сајтови)

Записник са састанка,
евиденција присутних наставника и
стручних сарадника

5. ПРИКАЗИ САЈТОВА...
Врсте
ангажмана
Излагач –
презентер
туђег блога,
сајта, поста,
аплета,
друштвених
мрежа
Слушалац учесник

Број
сати

5

2

Опис активности
Припрема, учествује и
презентује
мултимедијалне
садржаје, који се
односе на послове
наставника, стручног
сарадника, в.- о. рад

Присуство, учешће,
дискусија, анализа

Докази:
Записник са састанка,
ПП презентација, припремљени материјал

Записник са састанка,
евиденција присутних наставника и
стручних сарадника
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6. ПУБЛИКОВАЊЕ И ПРИКАЗ СОПСТВЕНИХ КЊИГА,
ПРИРУЧНИКА, НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА, СЕМИНАРА...
Врсте
ангажмана
Аутор/коаутор
објављеног
стручног рада
у часопису излагач
Аутор
реферата на
конгресу,
конференцији,
симпозијуму излагач

Број
сати

15

20

Опис активности
Објављивање рада у
стручном часопису
или листу и
презентовање у
установи
Излагање на
конгресу,
конференцији,
симпозијуму и
припрема и
презентовање у
установи

Докази:
Записник са седнице Стручног већа и/или
Наставничког већа,
ПП презентација,
припремљени материјал
Записник са седнице Стручног већа и/или
Наставничког већа,
ПП презентација, припремљени материјал

Уџбеник, стручна књига
Рецензент
уџбеника или
стручне књиге
Аутор/коаутор
објављене
књиге,
приручника,
практикума,
наставног
средства –
излагач

Аутор
акредитованог
програма
стручног
усавршавања
Аутор и
администратор
личног,
наставничког
сајта за
наставни
предмет

15

30

15

Рецензија уџбеника
или стручне књиге

Ауторство из области
образовно-васпитног
рада и припрема и
презентовање у
установи
Акредитовање
програма (само у
години акредитације,
не и у наредним
годинама за које је
програм
акредитован).

Записник са седнице Стручног већа и/или
Наставничког већа,
ПП презентација, припремљени материјал

Oбавештење учеснику конкурса за одобравање
програма сталног стручног усавршавања или
линк сајта од кога је одобрен програм сталног
стручног усавршавања

Сајт

10

Редовно ажурирање
сајта
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Припрема и
приказ рада
којим је
наставник
учествовао
на конкурсу
Завода за
унапређивње
образовања и
васпитања

10

„Сазнали на семинару
и
применили у пракси“,
„Креативна школа“
(сви конкурси везани
за унапређивање
образовања и
васпитања)

Слушалац учесник

2

Присуство, учешће,
дискусија, анализа

Конкурсни материјал,
ПП презентација, припремљени материјал за
презентацију у школи

Записник са седнице Стручног већа и/или
Наставничког већа,

7. ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
РАДА ШКОЛЕ
Врсте
ангажмана
Руководилац/
аутор
истраживачког
пројекта
Координатор и
чланови тима у
истраживачком
пројекту

Аутор
публикације о
пријекту презентер

Слушалац учесник

Број
сати

Опис активности

20

Руковођење ауторским
истраживачким пројектом
усмереним на повећање
квалитета рада школе.

10

12

2

Реализација
истраживачког пројекта
усмереног на повећање
квалитета рада школе.

Публиковање
истраживања у стручном
часопису и припрема и
презентовање у установи.

Присуство, учешће,
дискусија, анализа

Докази:
Елаборат пројекта

Извештаји појединих етапа
предвиђених елаборатом пројекта

Приказ публикованих истраживања,
припрема за презентовање у установи

Записник са састанка после часа,
евиденција присутних
наставника и
стручних сарадника
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8. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ КАРАКТЕРА У ШКОЛИ
Врсте
ангажмана

Број
сати

Опис активности

Докази:
Елаборат пројекта

Писац пројекта координатор
Учесник у
писању пројекта члан пројектног
тима
Организатор
изложби
ученичких и
других радова,
приредби,
фестивала,
хуманитарних и
еколошких
акција, трибина,
радионица,
квизова,
књижевних
сусрета,
спортских
манифестација...
Организација и
рад у оквиру
Ученичког
парламента и
Вршњачког тима
Организатор
одласка ученика
у биоскоп,
позориште, на
концерте, излете,
спортске и
културне
манифестације
Аутор –
организатор
ученичких
позоришних
представа

10

5

Израда предлога
пројекта/апликације

Учешће у
писању/аплицирању

Документ издат организатору од
управе школе
Извештаји о активностима

8
једна
активност

Писани делови пројекта у зависности
од поља ангажовања члана пројектног
тима

Организација и реализација
неке од активности

16
микс
више
активности

6

3
по
активности

Сарадња са ученицима и
наставницима*

Организовање одласка
ученика, писање извештаја

Записници после одражаних
састанака
Извештаји о активностима ван
школске установе
Документ издат од управе школе о
организацији ученика и о одговорном
лицу.
Писани извештај, фотографије

Извештај, фотографије
20
по
представи

Припрема и реализација
представе, извештај о
представи
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Координатор –
помоћник у
реализацији
представе
Учесник/
посетилац

5

Помоћ у припреми и
реализацији предтаве,
извештај о представи

2

Учествује, дискутује,
анализира у наведеним
активностима

Извештај, фотографије

Писани извештај
организатора/координатора

9. РАД СА ПРИПРАВНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
Врсте
ангажмана
Извођач
наставе/консулт
ација којима
присуствују
студенти са
менторима
Подучавање
волонтера

Број
сати

Опис активности
Извођење наставе или
консултација на којима је
присутан студент или
приправник са ментором и
заједничко анализирање
наставе/консултација

3

Пружање подршке,
подучавање, консултације,
разговори, вођење
документације

2

Припрема и учешће
са ученицима на
републичком и
међународном
такмичењу или
смотри
Припрема и учешће
са ученицима на
школским,општинс
ким и градским
такмичењима или
смотрама

Записник о раду

Записник о раду

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ

10.
Врсте ангажмана

Докази:

Број сати

10
по нивоу

5
по нивоу

Опис активности

Припремање и
праћење ученика на
такмичења и смотре

Припремање и
праћење ученика на
такмичења и смотре

Докази:
ОО дневници, извештаји са
такмичења

ОО дневници, извештаји са
такмичења

Извештај
Учесник у
организацији
такмичења или
смотре

3

Припрема и
реализација
такмичења и смотри
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СТРУЧНИ АКТИВИ НА НИВОУ
ОПШТИНЕ/ГРАДА...

11.
Врсте ангажмана
Руководилац
/председник
стручног актива,
удружења... на
нивоу града
/општине
Учесник у раду
стручног актива,
удружења... на
нивоу града
/општине

Број
сати

Опис активности

Планира активности
Организује и води
5
састанке
по
Води документацију
састанку
Представља удружење у
јавности
Учествовање у раду
Учешће у активностима
2
стручних актива,
удружења, подружница на
нивоу града /општине

12.

Опис активности

Администратор
сајта

20

Израда и ажурирање сајта
установе

Помоћник
администратора
сајта

5

Пружање помоћи око
ажурирања сајта

13.

Записници са састанака,
евиденција присутних

Докази:
Редовно одржаван Сајт школе

Сајт школе

РАД У РАДНИМ ТЕЛИМА И ПРОГРАМИМА ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Врсте ангажмана
Координатор
програма од
националног значаја
(МПНТР, ЗУОВ,
ГИЗ...),
програма/пројекта
локалне управе

Члан тима

Записници са састанака

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

Број
сати

Врсте ангажмана

Докази:

Број
сати

20

10

Опис активности
Учешће у реализацији
програма од националног
значаја
(нпр: ПИСА истраживање,
Национално тестирање
ученика, Професионална
оријентација ...),
еколошки пројекти,
безбедност деце...
Учешће у реализацији
програма од националног
значаја и програма
локалне управе

Докази:
Приказ програма и сваког
истраживања у писаној или
електронској верзији

Извештаји појединих делова
реализације
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Наставници/стручн
сарадници који
учествују у
истраживању

14.

2

Учешће у истраживању
(попуњавање анкета –
за самовредновање, и др.

Прикупљени материјали,
евиденција координатора

ИЗРАДА ДИГИТАЛНОГ/ОНЛАЈН МАТЕРИЈАЛА
Број
сати

Опис активности

Докази:

Аутор дигиталног
материјала

8

Креирање онлајн
презентација,
мултимедијалних
садржаја, примена икт у
настави
Начин реализације: онлајн
или у школи

Дигитални материјал постављен
на образовној платформи
Мајкрософт Тимс, представљен
Наставничком већу, постављен на
сајту школе или на ФБ страници
школе

Асистент – извођач

3

Помоћ око припреме и
реализације

Врсте ангажмана

Посматрач учесник

2

Присуство презентацији
дигиталног материјала

„

Евиденција присутних наставника
и стручних сарадника
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VIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
8.1 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА УЖОМ И ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
(САРАДЊА СА УСТАНОВАМА, ИНСТИТУЦИЈАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА)

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ САРАДЊЕ

1. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ГРАДСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ

- Побољшање услова рада школе
- Пружање помоћи у раду у циљу квалитетније реализације свих облика рада школе
- Помоћ у реализацији наставног плана и програма
- Побољшање кадровске структуре радника школе
- Материјално и финансијско пословање школе у целини

директор школе

2. САРАДЊА СА ОПШТИНОМ ОБРЕНОВАЦ

- Контакти везани за помоћ школи у организационим,
материјалним и другим питањима
- Сарадња са општинском организацијом Црвеног крста
у сабирним акцијама и пружању помоћи сиромашним
ученицима, учешће у такмичењима ЦК
- Бесплатан опоравак ученика од 1. до 4. разреда
- Учешће у културним и спортским манифестацијама
- Кићење новогодишњих јелки

директор,
председник
Школског одбора,
представници ГО Обреновац

3. САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

- Праћење здравственог стања ученика - систематски
прегледи и послови везани за категоризацију ученика
- Ангажовање медицинског особља на здравственом
информисању родитеља и ученика
- Правовремено издавање потврда о здравственој способности деце за упис у први разред
- Праћење епидемиолошке ситуације у школи
4. САРАДЊА СА ДЕЧЈОМ УСТАНОВОМ ''ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ'' ОБРЕНОВАЦ

- Обухват деце предшколског узраста месних заједница
предшколским васпитањем
- Сарадња учитеља и васпитача предшколске деце

директор, педагог, психолог
секретар, представници ДЗ

директор, учитељи

5. САРАДЊА СА СКЦ ОБРЕНОВАЦ

- Остваривање плана посета биоскопу и позоришту
- Остваривање програма школских активности и програма
такмичења на нивоу општине
- Културне манифестације и активности

директор,
руководилац КУД-а

6. САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОБР.

- Решавање социјалних проблема
- Пружање помоћи ученицима којима је потребна подршка
- Заједничко деловање на преваспитавању васпитно
запуштених ученика

психолог, педагог,
одељењске старешине
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7. САРАДЊА СА АП ''БАНБУС'' ОБРЕНОВАЦ

- Организовање превоза ученика и радника школе

директор школе

8. САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ

- Организација такмичења на нивоу општине
- Рад општинских стручних актива
- Припреме ученика за упис у средње школе
- Сарадња психо-педагошких служби
- Реализација програма ПО
- Сарадња са ОШ „Љубомир Аћимовић“ – помоћ у
реализацији програма подршке ученицима

директор, стручни
активи, педагог,
психолог

9. САРАДЊА СА СТУДИJОМ МАГ

- Реализација школског маркетинга
- Промоција школе и школских активности

директор школе

10. САРАДЊА СА МЕСНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

- Програм обележавања значајних датума
- Брига о безбедности ученика
- Организовање заједничких акција за побољшање
материјалних услова за рад школе, сређивања школских
објеката и простора
- Обухват деце обавезним основним образовањем
- Помоћ у снабдевању ученика уџбеницима и прибором
- Уређење простора школе, школског дворишта
11. САРАДЊА СА БИБЛИОТЕКОМ ''ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ'' ИЗ
ОБРЕНОВЦА

- Организација такмичења, књижевних вечери и других
културних активности

директор, председник
Школског одбора,
стручни сарадници,
руководилац КУД-а,
представници МЗ

директор,стручна
већа, библиотекар

12. САРАДЊА СА СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ

- Организација прославе Дана Св.Саве и Дана школе
- Реализација верске наставе
- Организовање летње учионице

директор, председник
Школског одбора

13. САРАДЊА СА МУП ОБРЕНОВАЦ

- Предавања за ученике првог, четвртог и шестог разреда на
тему безбедности
- Активности школског полицајца
14. САРАДЊА
НЕДЕЉКОВИЋ“

СА

ОДРЕДОМ

ИЗВИЂАЧА

Представници МУП-а

“ЗВЕЗДАН

- Упознавање ученика са активностима одреда извиђача и
едукација ученика на тему природе, сналажења и
оријентације у природи, екологије, упознавања флоре и
фауне – предавања и показне вежбе
15. САРАДЊА СА ФОНДОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОБРЕНОВАЦ

- Излет у Забран
- Посета Арборетуму

Представници одреда
извиђача

Представници Фонда,
директор школе

16. САРАДЊА СА СПОРТСКИМ САВЕЗОМ БЕОГРАДА
- Реализација спортских активности

Директор школе

17. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА
- Реализација спортских активности

Директор школе
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8.2 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА
Сарадња са родитељима ученика одвијаће се кроз:
-

-

Програме рада одељенских савета родитеља (ЧОС)
Програм рада Савета родитеља школе
Индивидуални саветодавни рад са директором, стручним сарадницима,
одељењским старешинама и предметним наставницима
Кроз предавања и дискусије у циљу подизања педагошке културе родитеља
Организовање културних манифестација у школи
Програмирање неких видова рада школе (изборни програми, екскурзије, излети,
настава у природи, рад у школским тимовима)
Родитељске састанке и индивидуалне сусрете са родитељима ( ''Отворена врата'' )
Термине отвореног дана школе, када родитељи могу да присуствују образовноваспитном раду (према Закону о основном образовању и васпитању, чл. 48, Сл.
Гласник 55/2013). Отворен дан школе ће бити сваке треће недеље у месецу
(септембар – понедељак, октобар – уторак, новембар – среда...)
Информисање родитеља о доступним обукама за родитеље на националној
платформи за превенцију насиља „Чувам те“
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IX ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
У току школске године, у оквиру интерног маркетинга, биће презентоване
информације о активностима ученика школе и школе у целини преко школског
разгласа поводом Дана школе, Дана Св. Саве, зидних новина, паноа и
пригодних изложби стваралаштва ученика.
На састанцима Савета родитеља биће приказане анализе успеха ученика
у току и на крају школске године, као и анализе успеха ученика у средњим
школама. Педагошко-психолошка служба приказаће Савету родитеља
резултате истраживања која су тематски занимљива родитељима.
Поред овога, у оквиру интерног маркетинга, сва значајнија школска
збивања биће пропраћена вођењем летописа и стварањем пригодних фотоалбума и архивске документације.
У оквиру екстерног маркетинга сви интересантни прилози о активностима
школе и ученика биће послати дечјој штампи, а о делатности школе која је
посебно интересантна за локалну заједницу биће информисани локални јавни
медији (РТВ МАГ, новине...).

X ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГПРШ,
САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ
О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ОШ ,,ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”
СТУБЛИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
У школској 2020/2021. години планирано је да се вреднује област ЕТОС.
На основу Правилника о стандардима квалитета рада школе и показатеља за
област етос, осмишљене су чек листе за наставнике, ученике и родитеље,
помоћу којих је вреднована успешност школе у предвиђеној области.
Ученици, родитељи и наставници су од почетка другог полугодишта, до
краја марта 2021. године попуњавали анонимне гугл упитнике.
Тим за
самовредновање рада школе извршио је евалуацију анкета.
У наставку је дат опис стања из кључне области етос.
Везано за стандард 5.1, Успостављени су добри међуљудси односи,
констатовано је да сви актери школског живота доследно поштују прописане
норме и правила понашања. За дискриминаторско понашање у школи,
доследно се примењују мере и санкције. Преко 50% испитаних ученика и
наставника мишљења су да се у школи примењују разрађни поступци
прилагођавања новопридошлих ученика и запослених.
У оквиру стандарда 5.2, Резултати ученика и наставника се
подржавају и промовишу, преко половине испитаних ученика, родитеља и
наставника мишљења су да се успех сваког појединца, групе или одељења
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прихвата и промовише као лични успех и успех школе. Постоји довољно
различитих активности за ученике у којима свако има прилику да постигне
успех. Постигнути успеси ученика се награђују.
Анализирајући одговоре наставника, дошло се до закључка да би требало
осмислити интерни систем награђивања запослених за постигнуте резултате.
Што се тиче стандарда 5.3, У школи функционише систем заштите
од насиља, може се закључити да је негативан став према насиљу јасно
изражен. Већина деце осећа се безбедно у школи, а такво мишљење дели и
преко 60% испитаних родитеља. У школи у потпуности функционише мрежа за
решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.
Дати одговори намећу закључак да би у школи требало реализовати
активности за родитеље које су директно усмерене на превенцију насиља.
У оквиру стандарда 5.4, У школи је развијена сарадња на свим
нивоима, видно је изражено задовољство запослених са сарадњом стручних и
саветодавних органа, са подршком коју школа пружа ученичком парламенту и
другим тимовима, као и са подржавањем педагошке аутономије наставника и
стручних сарадника. Преко половине испитаних ученика је упознато са радом и
активностима Ученичког парламента и исто толико њих је изјавило да је у истим
активностима учествовало. Већина испитаних родитеља мисли да су
информације о раду и дешавањима у школи правовремене и потпуне и да је
школа отворена за сарадњу са родитељима.
Најслабије је оцењено учествовање родитеља у животу школе, па је донет
закључак да би требало осмислити и организовати заједничке активности за
наставнике, ученике и родитеље, а у циљу јачања осећања припадности школи.
Питања везана за стандард 5.5, Школа је центар иновација и
васпитно-образовне изузетности, била су усмерена само на запослене.
Сви испитани наставници су оценили као углавном тачно и потпуно тачно
следеће индикаторе:
5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну
праксу, мењају је и унапређују
5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у
установи и ван ње
5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на
свим нивоима школе представљају примере добре праксе
Партнерски односи и тимски рад међу наставницима веома су развијени,
што омогућава квалитетну реализацију бројних активности. Спремност
наставног кадра за иновације огледа се у брзом оспособљавању и употреби
елетронског дневника, као и у прилагођавању настави на даљину током
ванредног стања услед епидемије корона вируса.
Руководилац Тима за самовредновање рада школе
Виолета Мијатовић
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ПЛАН АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 год.
У школској 2021/2022.години вредноваће се све области у складу са
Стандардима квалитета рада установе. Резултати самовредновања послужиће
за израду новог Развојног плана школе.
У ту сврху формираће се 6 тимова, према областима квалитета. Тимови ће
почетком школске године израдити детаљне акционе планове за вредновање
одговарајуће области квалитета.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
НАСТАВА И УЧЕЊЕ

ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЕТОС

ТИМ КОЈИ ВРЕДНУЈЕ

РУКОВОДИОЦИ ТИМОВА
- по областима квалитета
Руководилац стручног већа

Стручно веће за
образовну област
друштвене науке
Стручно веће за
образовну област
Руководилац стручног већа
математика, тит,
информатика и природне
науке
Стручно веће за
Руководилац стручног већа
образовну област - језик и
књижевност
Стручно веће за разредну
наставу
Стручно веће за
образовну област
физичко и здравствено
васпитање

Руководилац стручног већа
Руководилац стручног већа

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Руководилац стручног већа
ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
Стручно веће за
ЉУДСКИМ И
образовну област
МАТЕРИЈАЛНИМ
уметност
РЕСУРСИМА
Руководилац Тима за самовредновање квалитета рада школе: Ивана Коњевић
АКТИВНОСТИ
Формирање нових тимова,
по областима квалитета
Доношење глобалног плана
рада тимова за
самовредновање, по
областима

НОСИОЦИ
Наставничко
веће

Координатор
свих тимова /
Руководилац
тима за
самовредновање
Израда акционих планова по Тимови

ДИНАМИКА
Крај шк.
2020/2021.

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записник са
Наставничког
већа
ГПРШ

до 15.09.2021.
Током године

Евиденције
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кључним областима
Упознавање колектива са
планом и програмом и
истицање програма на
видном месту
Реализација консултативних
састанака координатора и
представника тимова
Анализа рада тима и
реализованих активности

Тимови
Септембар

Координатор
Координатор,
представници
тимова
Тимови

Три пута
годишње а по
потреби и
чешће
Током године

тимова
Евиденција
тима,
извештаји,
огласна табла
Евиденција
тима
Евиденција
тима, извештаји
о раду
Евиденција
тима, извештаји
о раду
Евиденција
тима, извештаји
о раду

Eвалуација рада, степена
Крај шк. год.
остварености планираних
задатака
Упознавање колектива са
Координатор
Крај шк. год.
степеном реализације
задатака - снагама и
слабостима области
вредновања
Израда новог Развојног
Тим за развојно Крај шк. год.
Нови Развојни
плана на основу резултата
планирање
план
самовредновања
Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самих чланова. Сваки
тим појединачно одговоран је за доношење акционих планова у складу са
глобалним планом рада за текућу годину.

Тим за самовредновање рада школе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ивана Коњевић, руководилац Тима
Неда Несторовић
Марина Живановић
Снежана Обрадовић
Драган Живановић
Нада Старчевић
Јелена Васић
Слађана Младеновић, представник Савета родитеља (1-3)
Јован Јовановић, председник Ученичког парламента
Ненад Јаковљевић, представник локалне заједнице
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Праћење реализације радних задатака из Плана рада школе одвијаће се током
читаве године. Резултати праћења и вредновања разматраће се на нивоу стручних
органа.
На састанцима стручних већа/актива разматраће се анализе реализације
стручних тема, угледних предавања, менторског рада и припремања наставника за
час. Анализе ће припремати руководиоци актива, педагошко-психолошка служба и
директор.
На нивоу одељењских већа разматраће се анализе праћења напредовања
ученика и њиховог понашања, рад одељенских заједница, реализација васпитних
задатака. Анализе ће припремати руководиоци већа, педагог и психолог.
На нивоу Наставничког већа разматраће се анализа реализације програма
стручног усавршавања, програм професионалне оријентације, васпитног рада, планова
одељењских већа и стручних већа/актива, одељењских заједница, слободних
активности као и Плана рада школе у целини.
Поред овога, разматраће се анализе реализације наставе у природи и изведених
екскурзија. У анализама мора бити истакнут број ученика, остварени васпитни задаци,
временска артикулација као и висина уплата ученика.
Носиоци напред наведених анализа су руководиоци одељењских већа, стручних
актива, педагог, психолог и директор школе.
Педагог ће пратити реализацију васпитног рада школе, стручног усавршавања
наставника на свим нивоима и вредновати годишње и месечно планирање и
програмирање наставе.
Психолог ће пратити реализацију посебних програма васпитно-образовног рада
школе. Бавиће се превентивним ментално-хигијенским радом са ученицима свих
узраста.
Директор школе ће се нарочито бавити праћењем начина реализације редовне,
допунске, додатне наставе, рада одељенских заједница и рада секција.
Заједнички задатак директора и педагошко-психолошке службе је праћење и
евалуација посећених часова редовне, допунске, додатне наставе као и часова
одељењског старешине.
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Прилог 1
Школска управа: Град Београд
Општина /град: Обреновац/Стублине
Пун назив основне школе: Основна школа "Живојин Перић"
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ
ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19
Школска 2021/2022. година
I МОДЕЛ
1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел
који се примењује):
1.1. I МОДЕЛ - настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења
првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) 13
1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати
број одељења првог циклуса у матичној школи) ______
1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - матична школа и поједина
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само поједина издвојена
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва
одељења првог циклуса ______
1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само
матична школа
1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим
локацијама ИО) ______
1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само
поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
1.11. неки други модел организације (концизан опис модела):
1

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити
модел који се примењује):
2.1. I МОДЕЛ - настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења
другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) 12
2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати
број одељења другог циклуса у матичној школи) ______
2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва
одељења другог циклуса
2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) –
само матична школа
2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) –
матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим
локацијама ИО) ______
2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) –
само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______
2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) –
само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим
локацијама ИО) ______
2.11. неки други модел организације (концизан опис модела):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу
(опционо за школе): Office 365 - Microsoft Teams
4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):
Распоред звоњења - часови трају 45 минута:
I- VIII разред (матична школа)
1. час 7.30-8.15
2. час 8.20-9.05
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Велики одмор 20 минута
3. час 9.25-10.10
4. час 10.15-11.00
5. час 11.05-11.50
6. час 11.55-12.40
7. час 12.45-13.30
Једносменски рад од 12.00-13.00 (I-IV разред) и од 13.45-14.45; 14.45-15.45 (V-VIII
разред)
Продужени боравак 11.00-17.00
________________________________
I-IV разред (ФИО Велико Поље и ФИО Трстеница)
1. час 7.30-8.15
2. час 8.20-9.05
Велики одмор 20 минута
3. час 9.25-10.10
4. час 10.15-11.00
5. час 11.05-11.50
Једносменски рад од 12.00-13.00 (I-IV разред)
________________________________
I-IV разред (ФИО Пироман)
Прва смена
1. час 7.30-8.15
2. час 8.20-9.05
Велики одмор 20 минута
3. час 9.25-10.10
4. час 10.15-11.00
5. час 11.05-11.50
Друга смена
1. час 12.00-12.45
2.час 12.50-13.35
Велики одмор 20 минута
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3. час 13.55-14.40
4. час 14.45-15.30
5. час 15.35-16.20
4 ђачка аутобуса довозе и враћају ученике по следећој сатници: долазак 7.15-7.30,
одлазак 13.30-13.35
Распоред часова је дат у прилогу.
5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Постигнућа ученика пратиће се и вредновати током непосредног образовно-васпитног
рада у школи и то:
- Усмено и писмено
- Кроз продукте рада у школи
- Праћењем кроз иницијално тестирање и друге видове тестирања
- Оспособљавањем ученика за самопроцену постигнућа
- Формативно праћење рада и напредовања ученика

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и
у односу на породични контекст:
Штампани/додатни материјали за ученике, подршка ученицима током једносменског
рада, рад на дигиталној платформи, рад са дигиталним уџбеницима, подршка од стране
стручне службе школе и школског Тима за инклузивно образовање.
7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):
Удружење Ром, Црвени Крст
8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у
школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Разред
Број ученика који не похађају наставу у школи
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и
недељном нивоу:
Дневно 2 групе продуженог боравка (за први и за други разред) у 2 просторије, у
термину од 11.00 до 17.00, 2 учитеља
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9.1. Укупан број група продуженог боравка: 2
9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 24+23
9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 24+23
10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
- Посете часовима, праћење активности на часовима, рада на часовима, изабраних
метода и облика рада, ангажовања ученика и наставника
- Праћење рада на платформи, праћење употребе дигиталних уџбеника
- Разговори са ученицима, учитељима и наставницима, родитељима
- Анкетирање свих интересних група
- Праћење кроз активности самовредновања

Директор
Биљана Обрадовић
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